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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 399, DE 2013
Acrescenta art. 60-A à Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), para estipular prazo para a
conclusão de procedimento administrativo
destinado a apurar infrações das normas
de defesa do consumidor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescida do art. 60-A, com a
seguinte redação:
“Art. 60-A. O procedimento administrativo instaurado para apurar infrações às normas de
defesa do consumidor deverá ser concluído no
prazo máximo de um ano, contado a partir da
data da instauração do procedimento.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A lentidão na tramitação dos procedimentos administrativos estimula os fornecedores a continuar infringindo as normas de defesa do consumidor, já que
usufruem de muitas vantagens, e por muito tempo, até
que os procedimentos sejam concluídos. Nem sempre
as empresas acabam sendo penalizadas.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) relaciona
as penalidades que podem ser aplicadas em decorrência das infrações às normas de defesa do consumidor e
determina que sejam apuradas mediante procedimento
administrativo, mas não fixa prazo para a sua conclusão.
A matéria está regulada pelo Decreto nº 2.181,
de 20 de março de 1997, que fixa prazos para algumas
etapas do procedimento administrativo, mas também
não prevê o tempo máximo para sua conclusão.
A imprensa recentemente noticiou que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça aplicou multa em empresa fornecedora
de cartão de crédito em razão do envio de cartão de
crédito não solicitado, o que constitui infração à norma
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de defesa do consumidor prevista no CDC. Segundo
noticiado, o procedimento administrativo foi instaurado em 1998 e somente agora, quinze anos depois, a
penalidade está sendo aplicada.
Não restam dúvidas de que há necessidade de
tornar o procedimento mais célere, sob pena de o consumidor se sentir desestimulado a reclamar nos órgãos
de proteção do consumidor, já que não vê resultado
da reclamação.
Entendemos que um ano consiste em prazo suficiente para que se conclua o procedimento administrativo.
Por acreditarmos que a medida que propomos
contribui para o aperfeiçoamento do Código de Defesa do Consumidor, contamos com o apoio dos ilustres
Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 60. A imposição de contrapropaganda será
cominada quando o fornecedor incorrer na prática de
publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art.
36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.
§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo
responsável da mesma forma, freqüência e dimensão
e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço
e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da
publicidade enganosa ou abusiva.
DECRETO Nº 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997
Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC,
estabelece as normas gerais de aplicação
das sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto Nº 861, de 9 julho de 1993,
e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
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tendo em vista o disposto na Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990,
Decreta:
Art. 1º Fica organizado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC e estabelecidas as normas
gerais de aplicação das sanções administrativas, nos
termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
Art. 2º Integram o SNDC a Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do
seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais,
do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de
defesa do consumidor.
Art. 2o Integram o SNDC a Secretaria Nacional
do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais
órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.
(Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).
CAPÍTULO II
Da Competência dos Órgãos
Integrantes do SNDC
Art. 3º Compete ao DPDC, a coordenação da
política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:
Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da
política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (Redação dada pelo Decreto nº
7.738, de 2012).
I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar
a política nacional de proteção e defesa do consumidor;
II – receber, analisar, avaliar e apurar consultas e
denúncias apresentadas por entidades representativas
ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou
por consumidores individuais;
III – prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;
IV – informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;
V – solicitar à polícia judiciária a instauração de
inquérito para apuração de delito contra o consumidor,
nos termos da legislação vigente;
VI – representar ao Ministério Público competente,
para fins de adoção de medidas processuais, penais
e civis, no âmbito de suas atribuições;
VII – levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que vio-
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larem os interesses difusos, coletivos ou individuais
dos consumidores;
VIII – solicitar o concurso de órgãos e entidades
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços,
abastecimento, quantidade e segurança de produtos
e serviços;
IX – incentivar, inclusive com recursos financeiros
e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor
e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse
mesmo objetivo;
X – fiscalizar e aplicar as sanções administrativas
previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas
pertinentes à defesa do consumidor;
XI – solicitar o concurso de órgãos e entidades
de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;
XII – provocar a Secretaria de Direito Econômico
para celebrar convênios e termos de ajustamento de
conduta, na forma do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347,
de 24 de julho de 1985;
XII – celebrar convênios e termos de ajustamento
de conduta, na forma do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347,
de 24 de julho de 1985; (Redação dada pelo Decreto
nº 7.738, de 2012).
XIII – elaborar e divulgar o cadastro nacional de
reclamações fundamentadas contra fornecedores de
produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei
nº 8.078, de 1990;
XIV – desenvolver outras atividades compatíveis
com suas finalidades.
Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na
forma da lei, especificamente para este fim, exercitar
as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º
deste Decreto e, ainda:
I – planejar, elaborar, propor, coordenar e executar
a política estadual, do Distrito Federal e municipal de
proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;
II – dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;
III – fiscalizar as relações de consumo;
IV – funcionar, no processo administrativo, como
instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua
competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº
8.078, de 1990, pela legislação complementar e por
este Decreto;
V – elaborar e divulgar anualmente, no âmbito
de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e ser-
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viços, de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990,
e remeter cópia ao DPDC;
V – elaborar e divulgar anualmente, no âmbito
de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990
e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor
do Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto
nº 7.738, de 2012).
VI – desenvolver outras atividades compatíveis
com suas finalidades.
Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado
à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem,
no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à
legislação das relações de consumo.
Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito
público distintas, para apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor,
eventual conflito de competência será dirimido pelo
DPDC, que poderá ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor – CNPDC, levando
sempre em consideração a competência federativa
para legislar sobre a respectiva atividade econômica.
Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito
público distintas, para apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido
pela Secretaria Nacional do Consumidor, que poderá
ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do
Consumidor – CNPDC, levando sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a
respectiva atividade econômica. (Redação dada pelo
Decreto nº 7.738, de 2012).
Art. 6º As entidades e órgãos da Administração
Pública destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor
poderão celebrar compromissos de ajustamento de
conduta às exigências legais, nos termos do § 6º do
art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985, na órbita de suas respectivas competências.
§ 1º A celebração de termo de ajustamento de
conduta não impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por quaisquer
das pessoas jurídicas de direito público integrantes
do SNDC.
§ 2º A qualquer tempo, o órgão subscritor poderá,
diante de novas informações ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar o acordo firmado, determinando outras providências que se
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fizerem necessárias, sob pena de invalidade imediata
do ato, dando-se seguimento ao procedimento administrativo eventualmente arquivado.
§ 3º O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas que estipulem condições sobre:
I – obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às exigências legais, no prazo ajustado
II – pena pecuniária, diária, pelo descumprimento
do ajustado, levando-se em conta os seguintes critérios:
a) o valor global da operação investigada;
b) o valor do produto ou serviço em questão;
c) os antecedentes do infrator;
d) a situação econômica do infrator;
III – ressarcimento das despesas de investigação
da infração e instrução do procedimento administrativo.
§ 4º A celebração do compromisso de ajustamento
suspenderá o curso do processo administrativo, se instaurado, que somente será arquivado após atendidas
todas as condições estabelecidas no respectivo termo.
Art. 7º Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais que
passarem a integrar o SNDC fiscalizar as relações de
consumo, no âmbito de sua competência, e autuar, na
forma da legislação, os responsáveis por práticas que
violem os direitos do consumidor.
Art. 8º As entidades civis de proteção e defesa do
consumidor, legalmente constituídas, poderão:
I – encaminhar denúncias aos órgãos públicos
de proteção e defesa do consumidor, para as providências legais cabíveis;
Il – representar o consumidor em juízo, observado o disposto no inciso IV do art. 82 da Lei nº 8.078,
de 1990;
III – exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO III
Da Fiscalização, das Práticas Infrativas
e das Penalidades Administrativas
SEÇÃO I
Da Fiscalização
Art. 9º A fiscalização das relações de consumo
de que tratam a Lei nº 8.078, de 1990, este Decreto e
as demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o território nacional pela Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça, por meio
do DPDC, pelos órgãos federais integrantes do SNDC,
pelos órgãos conveniados com a Secretaria e pelos
órgãos de proteção e defesa do consumidor criados
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas
respectivas áreas de atuação e competência.
Art. 9o A fiscalização das relações de consumo
de que tratam a Lei no 8.078, de 1990, este Decreto
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e as demais normas de defesa do consumidor será
exercida em todo o território nacional pela Secretaria
Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, pelos órgãos federais integrantes do Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, pelos órgãos conveniados
com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e defesa
do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios, em suas respectivas áreas de atuação e
competência. (Redação dada pelo Decreto nº 7.738,
de 2012).
Art. 10. A fiscalização de que trata este Decreto
será efetuada por agentes fiscais, oficialmente designados, vinculados aos respectivos órgãos de proteção
e defesa do consumidor, no âmbito federal, estadual,
do Distrito Federal e municipal, devidamente credenciados mediante Cédula de Identificação Fiscal, admitida
a delegação mediante convênio.
Art. 11. Sem exclusão da responsabilidade dos
órgãos que compõem o SNDC, os agentes de que trata
o artigo anterior responderão pelos atos que praticarem
quando investidos da ação fiscalizadora.
SEÇÃO II
Das Práticas Infrativas
Art. 12. São consideradas práticas infrativa:
I – condicionar o fornecimento de produto ou
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade
de estoque e, ainda, de conformidade com os usos
e costumes;
Ill – recusar, sem motivo justificado, atendimento
à demanda dos consumidores de serviços;
IV – enviar ou entregar ao consumidor qualquer
produto ou fornecer qualquer serviço, sem solicitação
prévia;
V – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços;
VI – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VII – executar serviços sem a prévia elaboração
de orçamento e auto consumidor. ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VIII – repassar informação depreciativa referente
a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus
direitos;
IX – colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço:
a) em desacordo com as normas expedidas pelos
órgãos oficiais competentes, ou, se normas específi-
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cas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou outra entidade credenciada
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial – CONMETRO;
b) que acarrete riscos à saúde ou à segurança
dos consumidores e sem informações ostensivas e
adequadas;
c) em desacordo com as indicações constantes
do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes
de sua natureza;
d) impróprio ou inadequado ao consumo a que
se destina ou que lhe diminua o valor;
X – deixar de reexecutar os serviços, quando
cabível, sem custo adicional;
XI – deixar de estipular prazo para o cumprimento
de sua obrigação ou deixar a fixação ou variação de
seu termo inicial a seu exclusivo critério.
Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:
I – ofertar produtos ou serviços sem as informações corretas, claras, precisa e ostensivas, em língua
portuguesa, sobre suas características, qualidade,
quantidade, composição, preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, prazos de validade
e origem, entre outros dados relevantes;
II – deixar de comunicar à autoridade competente a periculosidade do produto ou serviço, quando do
lançamento dos mesmos no mercado de consumo, ou
quando da verificação posterior da existência do risco;
III – deixar de comunicar aos consumidores, por
meio de anúncios publicitários, a periculosidade do produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos
no mercado de consumo, ou quando da verificação
posterior da existência do risco;
IV – deixar de reparar os danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projetos,
fabricação, construção, montagem, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou
serviços, ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e risco;
V – deixar de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham
as especificações técnicas do fabricante, salvo se existir
autorização em contrário do consumidor;
VI – deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não,
suficientemente precisa, ressalvada a incorreção retificada em tempo hábil ou exclusivamente atribuível ao
veículo de comunicação, sem prejuízo, inclusive nessas
duas hipóteses, do cumprimento forçado do anunciado ou do ressarcimento de perdas e danos sofridos
pelo consumidor, assegurado o direito de regresso do
anunciante contra seu segurador ou responsável direto;
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VII – omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas,
por telefone ou reembolso postal, o nome e endereço do fabricante ou do importador na embalagem, na
publicidade e nos impressos utilizados na transação
comercial;
VIII – deixar de cumprir, no caso de fornecimento
de produtos e serviços, o regime de preços tabelados,
congelados, administrados, fixados ou controlados
pelo Poder Público;
IX – submeter o consumidor inadimplente a ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça;
X – impedir ou dificultar o acesso gratuito do consumidor às informações existentes em cadastros, fichas,
registros de dados pessoais e de consumo, arquivados sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes;
XI – elaborar cadastros de consumo com dados
irreais ou imprecisos;
XII – manter cadastros e dados de consumidores com informações negativas, divergentes da proteção legal;
XIIII – deixar de comunicar, por escrito, ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro de dados
pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele;
XIV – deixar de corrigir, imediata e gratuitamente,
a inexatidão de dados e cadastros, quando solicitado
pelo consumidor;
XV – deixar de comunicar ao consumidor, no
prazo de cinco dias úteis, as correções cadastrais por
ele solicitadas;
XVI – impedir, dificultar ou negar, sem justa causa,
o cumprimento das declarações constantes de escritos
particulares, recibos e pré-contratos concernentes às
relações de consumo;
XVII – omitir em impressos, catálogos ou comunicações, impedir, dificultar ou negar a desistência contratual, no prazo de até sete dias a contar da
assinatura do contrato ou do ato de recebimento do
produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer
fora do estabelecimento comercial, especialmente por
telefone ou a domicílio;
XVIII – impedir, dificultar ou negar a devolução
dos valores pagos, monetariamente atualizados, durante o prazo de reflexão, em caso de desistência do
contrato pelo consumidor;
XIX – deixar de entregar o termo de garantia, devidamente preenchido com as informações previstas
no parágrafo único do art. 50 da Lei nº 8.078, de 1990;
XX – deixar, em contratos que envolvam vendas a
prazo ou com cartão de crédito, de informar por escrito ao consumidor, prévia e adequadamente, inclusive
nas comunicações publicitárias, o preço do produto ou
do serviço em moeda corrente nacional, o montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, os
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acréscimos legal e contratualmente previstos, o número
e a periodicidade das prestações e, com igual destaque, a soma total a pagar, com ou sem financiamento;
XXI – deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a
fabricação ou importação do produto, e, caso cessadas,
de manter a oferta de componentes e peças de reposição por período razoável de tempo, nunca inferior à
vida útil do produto ou serviço;
XXII – propor ou aplicar índices ou formas de reajuste alternativos, bem como fazê-lo em desacordo com
aquele que seja legal ou contratualmente permitido;
XXIII – recusar a venda de produto ou a prestação de serviços, publicamente ofertados, diretamente a
quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos regulados em leis especiais;
XXIV – deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir
imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida,
ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério
do consumidor.
Art. 14. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira
ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
esmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedade, origem, preço e de quaisquer
outros dados sobre produtos ou serviços.
§ 1º É enganosa, por omissão, a publicidade que
deixar de informar sobre dado essencial do produto ou
serviço a ser colocado à disposição dos consumidores.
§ 2º É abusiva, entre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência,
explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e da inexperiência da criança,
desrespeite valores ambientais, seja capaz de induzir o
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, ou que viole normas
legais ou regulamentares de controle da publicidade.
§ 3º O ônus da prova da veracidade (não-enganosidade) e da correção (não-abusividade) da informação
ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.
Art. 15. Estando a mesma empresa sendo acionada em mais de um Estado federado pelo mesmo fato
gerador de prática infrativa, a autoridade máxima do
sistema estadual poderá remeter o processo ao órgão
coordenador do SNDC, que apurará o fato e aplicará
as sanções respectivas.
Art. 16. Nos casos de processos administrativos
tramitando em mais de um Estado, que envolvam interesses difusos ou coletivos, o DPDC poderá avocá-los,
ouvida a Comissão Nacional Permanente de Defesa
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do Consumidor, bem como as autoridades máximas
dos sistemas estaduais.
Art. 16. Nos casos de processos administrativos
em trâmite em mais de um Estado, que envolvam interesses difusos ou coletivos, a Secretaria Nacional
do Consumidor poderá avocá-los, ouvida a Comissão
Nacional Permanente de Defesa do Consumidor, e as
autoridades máximas dos sistemas estaduais. (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).
Art. 17. As práticas infrativas classificam-se em:
I – leves: aquelas em que forem verificadas somente circunstâncias atenuantes;
II – graves: aquelas em que forem verificadas
circunstâncias agravantes.
SEÇÃO III
Das Penalidades Administrativas
Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa
do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará
o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de
forma cautelar, antecedente ou incidente no processo
administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:
I – multa;
II – apreensão do produto;
Ill – inutilização do produto;
IV – cassação do registro do produto junto ao
órgão competente;
V – proibição de fabricação do produto;
VI – suspensão de fornecimento de produtos ou
serviços;
VII – suspensão temporária de atividade;
VIII – revogação de concessão ou permissão
de uso;
IX – cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade;
X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI – intervenção administrativa;
XII – imposição de contrapropaganda.
§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto,
quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer
para sua prática ou dela se beneficiar.
§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão
aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC,
sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou
regulador da atividade, na forma da legislação vigente.
§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI
deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo
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órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites
de sua competência.
Art. 19. Toda pessoa física ou jurídica que fizer
ou promover publicidade enganosa ou abusiva ficará
sujeita à pena de multa, cumulada com aquelas previstas no artigo anterior, sem prejuízo da competência
de outros órgãos administrativos.
Parágrafo único. Incide também nas penas deste
artigo o fornecedor que:
a) deixar de organizar ou negar aos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que
dão sustentação à mensagem publicitária;
b) veicular publicidade de forma que o consumidor
não possa, fácil e imediatamente, identificá-la como tal.
Art. 20. Sujeitam-se à pena de multa os órgãos
públicos que, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, deixarem de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Art. 21. A aplicação da sanção prevista no inciso
II do art. 18 terá lugar quando os produtos forem comercializados em desacordo com as especificações
técnicas estabelecidas em legislação própria, na Lei
nº 8.078, de 1990, e neste Decreto.
§ 1º Os bens apreendidos, a critério da autoridade, poderão ficar sob a guarda do proprietário, responsável, preposto ou empregado que responda pelo
gerenciamento do negócio, nomeado fiel depositário,
mediante termo próprio, proibida a venda, utilização,
substituição, subtração ou remoção, total ou parcial,
dos referidos bens.
§ 2º A retirada de produto por parte da autoridade
fiscalizadora não poderá incidir sobre quantidade superior àquela necessária à realização da análise pericial.
Art. 22. Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir,
fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer
que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito
direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou
financiamento, e especialmente quando:
I – impossibilitar, exonerar ou atenuar a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implicar renúncia ou
disposição de direito do consumidor;
II – deixar de reembolsar ao consumidor a quantia
já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990;
III – transferir responsabilidades a terceiros;
IV – estabelecer obrigações consideradas iníquas ou abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé
ou a eqüidade;
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V – estabelecer inversão do ônus da prova em
prejuízo do consumidor;
VI – determinar a utilização compulsória de arbitragem;
VII – impuser representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;
VIII – deixar ao fornecedor a opção de concluir
ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;
IX – permitir ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação unilateral do preço, juros, encargos, forma
de pagamento ou atualização monetária;
X – autorizar o fornecedor a cancelar o contrato
unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao
consumidor, ou permitir, nos contratos de longa duração ou de trato sucessivo, o cancelamento sem justa
causa e motivação, mesmo que dada ao consumidor
a mesma opção;
XI – obrigar o consumidor a ressarcir os custos
de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito
lhe seja conferido contra o fornecedor;
XII – autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após
sua celebração;
XIII – infringir normas ambientais ou possibilitar
sua violação;
XIV – possibilitar a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias necessárias;
XV – restringir direitos ou obrigações fundamentais à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o
seu objeto ou o equilíbrio contratual;
XVI – onerar excessivamente o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o
interesse das partes e outras circunstâncias peculiares à espécie;
XVII – determinar, nos contratos de compra e
venda mediante pagamento em prestações, ou nas
alienações fiduciárias em garantia, a perda total das
prestações pagas, em beneficio do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resilição do contrato e
a retomada do produto alienado, ressalvada a cobrança
judicial de perdas e danos comprovadamente sofridos;
XVIII – anunciar, oferecer ou estipular pagamento
em moeda estrangeira, salvo nos casos previstos em lei;
XIX – cobrar multas de mora superiores a dois
por cento, decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu termo, conforme o disposto no § 1º do art.
52 da Lei nº 8.078, de 1990, com a redação dada pela
Lei nº 9.298, de 1º de agosto de 1996;
XX – impedir, dificultar ou negar ao consumidor a
liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente,
mediante redução proporcional dos juros, encargos e
demais acréscimos, inclusive seguro;
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XXI – fizer constar do contrato alguma das cláusulas abusivas a que se refere o art. 56 deste Decreto;
XXII – elaborar contrato, inclusive o de adesão,
sem utilizar termos claros, caracteres ostensivos e legíveis, que permitam sua imediata e fácil compreensão,
destacando-se as cláusulas que impliquem obrigação
ou limitação dos direitos contratuais do consumidor,
inclusive com a utilização de tipos de letra e cores diferenciados, entre outros recursos gráficos e visuais;
XXIII – que impeça a troca de produto impróprio,
inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigido,
ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério
do consumidor.
Parágrafo único. Dependendo da gravidade da
infração prevista nos incisos dos arts. 12, 13 e deste
artigo, a pena de multa poderá ser cumulada com as
demais previstas no art. 18, sem prejuízo da competência de outros órgãos administrativos.
Art. 23. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista
no inciso IV do art. 12 deste Decreto, equiparam-se às
amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:
I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II – os antecedentes do infrator, nos termos do
art. 28 deste Decreto.
Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:
I – a ação do infrator não ter sido fundamental
para a consecução do fato;
II – ser o infrator primário;
III – ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.
Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:
I – ser o infrator reincidente;
II – ter o infrator, comprovadamente, cometido a
prática infrativa para obter vantagens indevidas;
III – trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;
IV – deixar o infrator, tendo conhecimento do ato
lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar
suas conseqüências;
V – ter o infrator agido com dolo;
VI – ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou
ter caráter repetitivo;
VII – ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou
de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou
sensorial, interditadas ou não;
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VIII – dissimular-se a natureza ilícita do ato ou
atividade;
IX – ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição
cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por
ocasião de calamidade.
Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de
prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de
defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.
Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não
prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a
cinco anos.
Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste
Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática
infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros
estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº
8.078, de 1990.
CAPÍTULO IV
Da Destinação da Multa
e da Administração dos Recursos
Art. 29. A multa de que trata o inciso I do art. 56
e caput do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, reverterá
para o Fundo pertinente à pessoa jurídica de direito
público que impuser a sanção, gerido pelo respectivo
Conselho Gestor.
Parágrafo único. As multas arrecadadas pela
União e órgãos federais reverterão para o Fundo de
Direitos Difusos de que tratam a Lei nº 7.347, de 1985,
e Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, gerido pelo
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – CFDD.
Art. 30. As multas arrecadadas serão destinadas
ao financiamento de projetos relacionados com os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo,
com a defesa dos direitos básicos do consumidor e com
a modernização administrativa dos órgãos públicos de
defesa do consumidor, após aprovação pelo respectivo
Conselho Gestor, em cada unidade federativa.
Art. 31. Na ausência de Fundos municipais, os
recursos serão depositados no Fundo do respectivo
Estado e, faltando este, no Fundo federal.
Parágrafo único. O Conselho Federal Gestor do
Fundo de Defesa dos Direitos, Difusos poderá apreciar
e autorizar recursos para projetos especiais de órgãos
e entidades federais, estaduais e municipais de defesa
do consumidor.
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Art. 32. Na hipótese de multa aplicada pelo órgão
coordenador do SNDC nos casos previstos pelo art.
15 deste Decreto, o Conselho Federal Gestor do FDD
restituirá aos fundos dos Estados envolvidos o percentual de até oitenta por cento do valor arrecadado.
CAPÍTULO V
Do Processo Administrativo
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:
I – ato, por escrito, da autoridade competente;
I – lavratura de auto de infração;
III – reclamação.
§ 1º Antecedendo à instauração do processo
administrativo, poderá a autoridade competente abrir
investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar
dos fornecedores informações sobre as questões investigados, resguardado o segredo industrial, na forma
do disposto no § 4º do art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990.
§ 2º A recusa à prestação das informações ou
o desrespeito às determinações e convocações dos
órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade
administrativa com poderes para determinar a imediata
cessação da prática, além da imposição das sanções
administrativas e civis cabíveis.
SEÇÃO II
Da Reclamação
Art. 34. O consumidor poderá apresentar sua reclamação pessoalmente, ou por telegrama carta, telex,
fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, a
quaisquer dos órgãos oficiais de proteção e defesa
do consumidor.
SEÇÃO III
Dos Autos de Infração, de Apreensão
e do Termo de Depósito
Art. 35. Os Autos de infração, de Apreensão e o
Termo de Depósito deverão ser impressos, numerados em série e preenchidos de forma clara e precisa,
sem entrelinhas, rasuras ou emendas, mencionando:
I – o Auto de Infração:
a) o local, a data e a hora da lavratura;
b) o nome, o endereço e a qualificação do autuado;
c) a descrição do fato ou do ato constitutivo da
infração;
d) o dispositivo legal infringido;
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e) a determinação da exigência e a intimação
para cumpri-la ou impugná-la no prazo de dez dias;
f) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número
de sua matrícula;
g) a designação do órgão julgador e o respectivo endereço;
h) a assinatura do autuado;
II – o Auto de Apreensão e o Termo de Depósito:
a) o local, a data e a hora da lavratura;
b) o nome, o endereço e a qualificação do depositário;
c) a descrição e a quantidade dos produtos apreendidos;
d) as razões e os fundamentos da apreensão;
e) o local onde o produto ficará armazenado;
f) a quantidade de amostra colhida para análise;
g) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou função e o número
de sua matrícula;
h) a assinatura do depositário;
i) as proibições contidas no § 1º do art. 21 deste Decreto.
Art. 36. Os Autos de Infração, de Apreensão e o
Termo de Depósito serão lavrados pelo agente autuante
que houver verificado a prática infrativa, preferencialmente no local onde foi comprovada a irregularidade.
Art. 37. Os Autos de Infração, de Apreensão e o
Termo de Depósito serão lavrados em impresso próprio,
composto de três vias, numeradas tipograficamente.
§ 1º Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompanhados de laudo pericial.
§ 2º Quando a verificação do defeito ou vício relativo à qualidade, oferta e apresentação de produtos
não depender de perícia, o agente competente consignará o fato no respectivo Auto.
Art. 38. A assinatura nos Autos de Infração, de Apreensão e no Termo de Depósito, por parte do autuado, ao
receber cópias dos mesmos, constitui notificação, sem implicar confissão, para os fins do art. 44 do presente Decreto.
Parágrafo único. Em caso de recusa do autuado
em assinar os Autos de Infração, de Apreensão e o
Termo de Depósito, o Agente competente consignará
o fato nos Autos e no Termo, remetendo-os ao autuado por via postal, com Aviso de Recebimento (AR)
ou outro procedimento equivalente, tendo os mesmos
efeitos do caput deste artigo.
SEÇÃO IV
Da Instauração do Processo Administrativo
por Ato de Autoridade Competente
Art. 39. O processo administrativo de que trata o
art. 33 deste Decreto poderá ser instaurado mediante
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reclamação do interessado ou por iniciativa da própria
autoridade competente.
Parágrafo único. Na hipótese de a investigação
preliminar não resultar em processo administrativo com
base em reclamação apresentada por consumidor,
deverá este ser informado sobre as razões do arquivamento pela autoridade competente.
Art. 40. O processo administrativo, na forma deste
Decreto, deverá, obrigatoriamente, conter:
I – a identificação do infrator;
II – a descrição do fato ou ato constitutivo da
infração;
III – os dispositivos legais infringidos;
IV – a assinatura da autoridade competente.
Art. 41. A autoridade administrativa poderá determinar, na forma de ato próprio, constatação preliminar
da ocorrência de prática presumida.
SEÇÃO V
Da Notificação
Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar
da data de seu recebimento, para apresentar defesa,
na forma do art. 44 deste Decreto.
§ 1º A notificação, acompanhada de cópia da
inicial do processo administrativo a que se refere o
art. 40, far-se-á:
I – pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou
preposto;
II – por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR).
§ 2º Quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puder ser notificado, pessoalmente ou por
via postal, será feita a notificação por edital, a ser afixado nas dependências do órgão respectivo, em lugar público, pelo prazo de dez dias, ou divulgado, pelo
menos uma vez, na imprensa oficial ou em jornal de
circulação local.
SEÇÃO VI
Da Impugnação e do Julgamento
do Processo Administrativo
Art. 43. O processo administrativo decorrente de
Auto de Infração, de ato de oficio de autoridade competente, ou de reclamação será instruído e julgado na
esfera de atribuição do órgão que o tiver instaurado.
Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo
administrativo, no prazo de dez dias, contados processualmente de sua notificação, indicando em sua defesa:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
Ill – as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;
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IV – as provas que lhe dão suporte.
Art. 45. Decorrido o prazo da impugnação, o
órgão julgador determinará as diligências cabíveis,
podendo dispensar as meramente protelatórias ou irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator,
de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou
entidades públicas as necessárias informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no
prazo estabelecido.
Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se
condenatória, a natureza e gradação da pena.
§ 1º A autoridade administrativa competente,
antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas
produzidas pelas partes, não estando vinculada ao
relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar,
se houver.
§ 2º Julgado o processo e fixada a multa, será
o infrator notificado para efetuar seu recolhimento no
prazo de dez dias ou apresentar recurso.
§ 3º Em caso de provimento do recurso, os valores recolhidos serão devolvidos ao recorrente na forma
estabelecida pelo Conselho Gestor do Fundo.
Art. 47. Quando a cominação prevista for a contrapropaganda, o processo poderá ser instruído com
indicações técnico-publicitárias, das quais se intimará o autuado, obedecidas, na execução da respectiva
decisão, as condições constantes do § 1º do art. 60
da Lei nº 8.078, de 1990.

do Diretor daquele órgão, cabendo recurso ao titular
da Secretaria de Direito Econômico, no prazo de dez
dias, contados da data da intimação da decisão, como
segunda e última instância recursal.
Art. 50. Quando o processo tramitar no âmbito
do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o julgamento do feito será de responsabilidade do
Diretor daquele órgão, cabendo recurso ao titular da
Secretaria Nacional do Consumidor, no prazo de dez
dias, contado da data da intimação da decisão, como
segunda e última instância recursal. (Redação dada
pelo Decreto nº 7.738, de 2012).
Art. 51. Não será conhecido o recurso interposto fora dos prazos e condições estabelecidos neste
Decreto.
Art. 52. Sendo julgada insubsistente a infração,
a autoridade julgadora recorrerá à autoridade imediatamente superior, nos termos fixados nesta Seção,
mediante declaração na própria decisão.
Art. 53. A decisão é definitiva quando não mais
couber recurso, seja de ordem formal ou material.
Art. 54. Todos os prazos referidos nesta Seção
são preclusivos.

SEÇÃO VII
Das Nulidades

CAPÍTULO VI
Do Elenco de Cláusulas Abusivas
e do Cadastro de Fornecedores

Art. 48. A inobservância de forma não acarretará a
nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa.
Parágrafo único. A nulidade prejudica somente
os atos posteriores ao ato declarado nulo e dele diretamente dependentes ou de que sejam conseqüência,
cabendo à autoridade que a declarar indicar tais atos
e determinar o adequado procedimento saneador, se
for o caso.
SEÇÃO VIII
Dos Recursos Administrativos
Art. 49. Das decisões da autoridade competente
do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso,
sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados
da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva.
Parágrafo único. No caso de aplicação de multas,
o recurso será recebido, com efeito suspensivo, pela
autoridade superior.
Art. 50. Quando o processo tramitar no âmbito do
DPDC, o julgamento do feito será de responsabilidade

SEÇÃO IX
Da Inscrição na Dívida Ativa
Art. 55. Não sendo recolhido o valor da multa em
trinta dias, será o débito inscrito em dívida ativa do órgão que houver aplicado a sanção, para subseqüente
cobrança executiva.

SEÇÃO I
Do Elenco de Cláusulas Abusivas
Art. 56. Na forma do art. 51 da Lei nº 8.078, de
1990, e com o objetivo de orientar o Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, a Secretaria de Direito Econômico divulgará, anualmente, elenco complementar
de cláusulas contratuais consideradas abusivas, notadamente para o fim de aplicação do disposto no inciso
IV do art. 22 deste Decreto.
Art. 56. Na forma do art. 51 da Lei no 8.078, de
1990, e com o objetivo de orientar o Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional do
Consumidor divulgará, anualmente, elenco complementar de cláusulas contratuais consideradas abusivas, notadamente para o fim de aplicação do disposto
no inciso IV do caput do art. 22. (Redação dada pelo
Decreto nº 7.738, de 2012).
§ 1º Na elaboração do elenco referido no caput
e posteriores inclusões, a consideração sobre a abu-
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sividade de cláusulas contratuais se dará de forma
genérica e abstrata.
§ 2º O elenco de cláusulas consideradas abusivas tem natureza meramente exemplificativa, não impedindo que outras, também, possam vir a ser assim
consideradas pelos órgãos da Administração Pública
incumbidos da defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor e legislação correlata.
§ 3º A apreciação sobre a abusividade de cláusulas contratuais, para fins de sua inclusão no elenco
a que se refere o caput deste artigo, se dará de ofício
ou por provocação dos legitimados referidos no art. 82
da Lei nº 8.078, de 1990.
SEÇÃO II
Do Cadastro de Fornecedores
Art. 57. Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores constituem instrumento essencial de defesa e orientação dos consumidores, devendo os órgãos públicos competentes assegurar sua
publicidade, contabilidade e continuidade, nos termos
do art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990.
Art. 58. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I – cadastro: o resultado dos registros feitos pelos órgãos públicos de defesa do consumidor de todas
as reclamações fundamentadas contra fornecedores;
II – reclamação fundamentada: a notícia de lesão
ou ameaça a direito de consumidor analisada por órgão
público de defesa do consumidor, a requerimento ou de
ofício, considerada procedente, por decisão definitiva.
Art. 59. Os órgãos públicos de defesa do consumidor devem providenciar a divulgação periódica dos
cadastros atualizados de reclamações fundamentadas
contra fornecedores.
§ 1º O cadastro referido no caput deste artigo
será publicado, obrigatoriamente, no órgão de imprensa
oficial local, devendo a entidade responsável dar-lhe
a maior publicidade possível por meio dos órgãos de
comunicação, inclusive eletrônica.
§ 2º O cadastro será divulgado anualmente, podendo o órgão responsável fazê-lo em período menor,
sempre que julgue necessário, e conterá informações
objetivas, claras e verdadeiras sobre o objeto da reclamação, a identificação do fornecedor e o atendimento
ou não da reclamação pelo fornecedor.
§ 3º Os cadastros deverão ser atualizados permanentemente, por meio das devidas anotações, não
podendo conter informações negativas sobre fornecedores, referentes a período superior a cinco anos,
contado da data da intimação da decisão definitiva.
Art. 60. Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores são considerados arquivos
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públicos, sendo informações e fontes a todos acessíveis, gratuitamente, vedada a utilização abusiva ou, por
qualquer outro modo, estranha à defesa e orientação
dos consumidores, ressalvada a hipótese de publicidade comparativa.
Art. 61. O consumidor ou fornecedor poderá requerer em cinco dias a contar da divulgação do cadastro e
mediante petição fundamentada, a retificação de informação inexata que nele conste, bem como a inclusão de
informação omitida, devendo a autoridade competente,
no prazo de dez dias úteis, pronunciar-se, motivadamente, pela procedência ou improcedência do pedido.
Parágrafo único: No caso de acolhimento do pedido, a autoridade competente providenciará, no prazo
deste artigo, a retificação ou inclusão de informação
e sua divulgação, nos termos do § 1º do art. 59 deste
Decreto.
Art. 62. Os cadastros específicos de cada órgão
público de defesa do consumidor serão consolidados
em cadastros gerais, nos âmbitos federal e estadual,
aos quais se aplica o disposto nos artigos desta Seção.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais
Art. 63. Com base na Lei nº 8.078, de 1990, e legislação complementar, a Secretaria de Direito Econômico
poderá expedir atos administrativos, visando à fiel observância das normas de proteção e defesa do consumidor.
Art. 63. Com base na Lei no 8.078, de 1990, e
legislação complementar, a Secretaria Nacional do
Consumidor poderá expedir atos administrativos, visando à fiel observância das normas de proteção e
defesa do consumidor. (Redação dada pelo Decreto
nº 7.738, de 2012).
Art. 64. Poderão ser lavrados Autos de Comprovação ou Constatação, a fim de estabelecer a situação
real de mercado, em determinado lugar e momento,
obedecido o procedimento adequado.
Art. 65. Em caso de impedimento à aplicação do
presente Decreto, ficam as autoridades competentes
autorizadas a requisitar o emprego de força policial.
Art. 66. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 67. Fica revogado o Decreto nº 861, de 9 de
julho de 1993.
Brasília, 20 de março de 1997; 176º da Independência e 109º da República.FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Nelson A. Jobim.
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa)
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.3.1997
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 400, DE 2013
Altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997, para restringir o direito do
usuário de proibir a divulgação de seu código de acesso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
VI – à não divulgação, caso o requeira, de seu
código de acesso, ressalvado o disposto nos
§§ 1º a 3º deste artigo;
........................................................................
§ 1º O usuário não terá direito à não divulgação de seus códigos de acesso, nem poderá
adotar medidas que impeçam as prestadoras
de divulgá-los corretamente, quando utilizar
serviços de telecomunicações para dar suporte à prestação de serviços de valor adicionado, tais como atividades de telemarketing, de
cobrança e de atendimento ao consumidor;
§ 2º Nos casos previstos no § 1º, a prestadora
repassará à entidade de proteção do consumidor que estiver assistindo ao consumidor
lesado, mediante solicitação e independentemente de ordem judicial, os dados cadastrais
dos usuários aos quais estejam vinculados os
códigos de acesso informados na solicitação;
§ 3º O usuário que subscrever petição com a
finalidade prevista no § 2º deverá comprovar
ter recebido chamadas de todos os códigos
de acesso relacionados, cabendo à prestadora que lhe presta o serviço fornecer a relação
de todas as ligações recebidas no período
indicado.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei Geral de Telecomunicações prevê, a qualquer usuário, o direito de requerer a não divulgação de
seu código de acesso. Tal previsão assegurava, originalmente, a possibilidade de retirarmos nosso número
de telefone das famosas “listas telefônicas”, que ainda
são distribuídas anualmente em vários locais.
Esculpido no art. 3º, inciso VI, da referida lei, esse
direito resguarda a privacidade e o sossego de indivíduos que não desejam ser importunados por desconhecidos ou por ligações inoportunas e recorrentes,
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como as realizadas corriqueiramente pelos serviços
de telemarketing no Brasil.
Ocorre que a redação dada ao referido dispositivo permite que os infratores também sejam beneficiados. Para burlar algumas obrigações impostas à sua
atividade econômica – notadamente a de excluir de
seus bancos de dados as informações cadastrais das
pessoas que assim lhes solicitarem –, os operadores
de call center, na qualidade de usuários dos serviços
de telefonia, também requerem que seus códigos de
acesso não sejam identificados durante as chamadas.
Ao impedirem a divulgação de seus códigos de
acesso – ou empregarem artifícios técnicos para que
diferentes números sejam divulgados a cada chamada –, essas empresas impossibilitam os cidadãos
incomodados com as constantes ligações de cunho
comercial de solicitarem a exclusão de seus dados
cadastrais. Também impedem os cidadãos de registrarem reclamações eficazes juntos aos órgãos de
defesa do consumidor.
Nesses casos, deixa de existir a motivação que
fundamentava o direito de requerer a não divulgação
dos códigos de acesso. Na verdade, subverte-se a lógica original, pois a privacidade da maioria dos usuários
torna-se afrontada por um direito estendido indiscriminadamente a todos.
Na tentativa de solucionar essa questão, o presente projeto propõe que as prestadoras de serviços
de valor adicionado, que usam os serviços de telecomunicações como suporte para suas atividades comerciais, sejam impedidas de obter a não divulgação
de seus códigos de acesso.
Com o intuito de burlar a regulamentação vigente
e reduzir seus custos operacionais, algumas entidades
empregam artifício conhecido como by pass da rede
fixa, por meio do qual inúmeros chips do serviço celular, conectados ao equipamento PABX, são usados
para realizar as chamadas automaticamente, impedindo que os usuários as identifiquem.
A par dessa situação, propomos que as operadoras de telecomunicações repassem ao órgão de proteção que estiver assessorando o consumidor lesado os
dados cadastrais dos titulares dos códigos informados
durante a chamada. De posse desses dados, o cidadão
poderá contatar a empresa e formalizar a reclamação,
ou ajuizar ação de reparação de danos. E se os dados
cadastrais fornecidos apontarem para terceiros, estará
configurado, no mínimo, crime de falsidade ideológica.
A tramitação do projeto dará aos interessados e
afetados pela medida a oportunidade de apontarem,
com clareza, suas vantagens e desvantagens, bem
como possíveis alternativas para solucionar eficientemente a questão.
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São as razões que me levam a submeter à análise desta Casa Legislativa o presente projeto.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Regulamento
(Vide Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
Dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nº 8, de 1995.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 3° O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
I – de acesso aos serviços de telecomunicações,
com padrões de qualidade e regularidade adequados à
sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;
II – à liberdade de escolha de sua prestadora
de serviço;
III – de não ser discriminado quanto às condições
de acesso e fruição do serviço;
IV – à informação adequada sobre as condições
de prestação dos serviços, suas tarifas e preços;
V – à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional
e legalmente previstas;
VI – à não divulgação, caso o requeira, de seu
código de acesso;
VII – à não suspensão de serviço prestado em
regime público, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de
condições contratuais;
VIII – ao prévio conhecimento das condições de
suspensão do serviço;
IX – ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados
pessoais pela prestadora do serviço;
X – de resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço;
XI – de peticionar contra a prestadora do serviço
perante o órgão regulador e os organismos de defesa
do consumidor;
XII – à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 401, DE 2013
Acrescenta o inciso V ao art. 40 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências, para estabelecer que a respectiva
licença de instalação é anexo obrigatório do
edital de licitação de empreendimento para
o qual seja exigido licenciamento ambiental.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 40. ..........................................................
........................................................................
§ 2º ................................................................
........................................................................
V – no caso de empreendimento para o qual
seja obrigatório o licenciamento ambiental, a
licença exigida pela legislação aplicável para
a sua instalação.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Não são raros os casos em que depois da licitação promovida e até o contrato assinado, empreendimentos em que se exige licenciamento ambiental
sejam paralisados por problemas para obtenção da
licença de instalação.
Tal ocorre pela conjugação de projetos básicos
deficientes, mal elaborados, com certa facilidade de
concessão de licenças ambientais prévias. Essas licenças, por sua natureza, são precárias.
O licenciamento para instalação de um empreendimento demanda análise mais acurada, o que só
pode ocorrer sobre um projeto básico ou executivo que
realmente espelhe o que será realizado.
As interrupções de empreendimentos pela revogação de licenças prévias ou pela não concessão
de licenças de instalação grassam pelo país, com
obras paradas em todo canto, muito como resultado
do pouco comprometimento e dedicação de gestores
no planejamento do empreendimento e na elaboração
dos projetos básicos. Este Projeto de Lei visa corrigir
esta falha, pela exigência não apenas da obtenção de
licença prévia para que uma licitação possa ocorrer.
Passar-se-á a demandar a licença de instalação do
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empreendimento. Para obtê-la, a administração deverá esforçar-se efetivamente em produzir projetos que
consubstanciem aquilo que realmente será levado a
cabo. Por seu turno, os órgãos ambientais, cientes de
que devem conceder licenças de instalação, adotarão
posturas mais criteriosas nas análises desses projetos.
A fim de demonstrar a pertinência da proposição,
destacamos que o Tribunal de Contas da União – TCU,
por meio do item 8.2, subitem “e” do Acórdão n° 26/2002
– Plenário, bem como das instruções constantes de
sua Cartilha de Licenciamento Ambiental, assevera
que: “As licitações de obras, instalações e serviços que
demandem licença ambiental somente devem ocorrer
após a obtenção da licença de instalação, (...)”. Isso
porque, somente nesse momento o empreendimento tem sua viabilidade ambiental atestada pelo órgão
competente bem como sua concepção, localização e
projeto de instalação devidamente aprovados.
Assim, pretende-se evitar que procedimentos licitatórios que envolvam valores de contratação vultosos sejam
iniciados às pressas, sem o devido planejamento, o que
invariavelmente culmina com a paralisação posterior do
empreendimento ou serviço com consequentes prejuízos
ao Erário, não se coadunando com o interesse público.
Considerando a relevância da matéria, submeto
o presente Projeto de Lei ao exame desta Casa, na
expectativa de sua aprovação, para a qual conto com
o apoio dos ilustres Senadores e Senadoras.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Texto compilado
Mensagem de veto
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011
(Vide Lei nº 12.598, de 2012)
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
O Presidente Da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Seção I
Dos Princípios
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações
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e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta
Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas
com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou
entidades da Administração Pública e particulares, em
que haja um acordo de vontades para a formação de
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada.
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração
e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos.
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional, e será
processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 495, de 2010)
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprome-
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tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante
para o específico objeto do contrato;
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada
pela Lei nº 12.349, de 2010)
II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade
e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado
o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 2o Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
I – produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº
12.349, de 2010)
II – produzidos no País;
III – produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
I – produzidos no País; (Redação dada pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
II – produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e (Redação dada pela Medida Provisória nº
495, de 2010)
III – produzidos ou prestados por empresas que
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 495, de 2010)
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IV – produzidos ou prestados por empresas que
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos
e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecida margem de preferência
para produtos manufaturados e serviços nacionais que
atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído pela
Medida Provisória nº 495, de 2010)
§ 6o A margem de preferência por produto, serviço,
grupo de produtos ou grupo de serviços, a que refere o § 5o, será definida pelo Poder Executivo Federal,
limitada a até vinte e cinco por cento acima do preço
dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros.
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
§ 7o A margem de preferência de que trata o § 6o
será estabelecida com base em estudos que levem
em consideração: (Incluído pela Medida Provisória nº
495, de 2010)
I – geração de emprego e renda; (Incluído pela
Medida Provisória nº 495, de 2010)
II – efeito na arrecadação de tributos federais,
estaduais e municipais; e (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
III – desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País. (Incluído pela Medida Provisória nº
495, de 2010)
§ 8o Respeitado o limite estabelecido no § 6o, poderá ser estabelecida margem de preferência adicional
para os produtos manufaturados e para os serviços
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação
tecnológica realizados no País. (Incluído pela Medida
Provisória nº 495, de 2010)
§ 9o As disposições contidas nos §§ 5o, 6o e 8o
deste artigo não se aplicam quando não houver produção suficiente de bens manufaturados ou capacidade de prestação dos serviços no País. (Incluído pela
Medida Provisória nº 495, de 2010)
§ 10. A margem de preferência a que se refere
o § 6o será estendida aos bens e serviços originários
dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul, após a ratificação do Protocolo de Contratações
Públicas do Mercosul, celebrado em 20 de julho de
2006, e poderá ser estendida, total ou parcialmente,
aos bens e serviços originários de outros países, com
os quais o Brasil venha assinar acordos sobre compras governamentais. (Incluído pela Medida Provisória
nº 495, de 2010)
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§ 11. Os editais de licitação para a contratação
de bens, serviços e obras poderão exigir que o contratado promova, em favor da administração pública ou
daqueles por ela indicados, medidas de compensação
comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições
vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não,
na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal.
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
§ 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas
de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços
com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de
acordo com o processo produtivo básico de que trata
a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
§ 5o Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecido margem de preferência
para produtos manufaturados e para serviços nacionais
que atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído
pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 6o A margem de preferência de que trata o §
o
5 será estabelecida com base em estudos revistos
periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco)
anos, que levem em consideração: (Incluído pela Lei
nº 12.349, de 2010) (Vide Decreto nº 7.713, de 2012)
(Vide Decreto nº 7.709, de 2012) (Vide Decreto nº
7.756, de 2012)
I – geração de emprego e renda; (Incluído pela
Lei nº 12.349, de 2010)
II – efeito na arrecadação de tributos federais,
estaduais e municipais; (Incluído pela Lei nº 12.349,
de 2010)
III – desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
IV – custo adicional dos produtos e serviços;
e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
V – em suas revisões, análise retrospectiva de
resultados. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 7o Para os produtos manufaturados e serviços
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação
tecnológica realizados no País, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista
no § 5o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 8o As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se
referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo Poder Executivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar
o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
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§ 9o As disposições contidas nos §§ 5o e 7o deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja
capacidade de produção ou prestação no País seja
inferior: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
I – à quantidade a ser adquirida ou contratada;
ou (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
II – ao quantitativo fixado com fundamento no
§ 7o do art. 23 desta Lei, quando for o caso. (Incluído
pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 10. A margem de preferência a que se refere
o § 5o poderá ser estendida, total ou parcialmente,
aos bens e serviços originários dos Estados Partes
do Mercado Comum do Sul – Mercosul. (Incluído pela
Lei nº 12.349, de 2010)
§ 11. Os editais de licitação para a contratação
de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia
justificativa da autoridade competente, exigir que o
contratado promova, em favor de órgão ou entidade
integrante da administração pública ou daqueles por
ela indicados a partir de processo isonômico, medidas
de compensação comercial, industrial, tecnológica ou
acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder
Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
§ 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas
de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal,
a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com
tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei
no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído pela Lei
nº 12.349, de 2010)
§ 13. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas
em decorrência do disposto nos §§ 5o, 7o, 10, 11 e 12
deste artigo, com indicação do volume de recursos
destinados a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº
12.349, de 2010)
Art. 4o Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o
art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância
do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar
ou impedir a realização dos trabalhos.
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto
nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele
praticado em qualquer esfera da Administração Pública.
Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art.
42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração,
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no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação
de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de
suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes
razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
§ 1o Os créditos a que se refere este artigo terão
seus valores corrigidos por critérios previstos no ato
convocatório e que lhes preservem o valor.
§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior
correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias
que atenderam aos créditos a que se refere.
§ 2o A correção de que trata o parágrafo anterior
cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que
atenderam aos créditos a que se referem. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24,
sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da fatura. (Incluído pela Lei
nº 9.648, de 1998)
Seção II
Das Definições
Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Obra – toda construção, reforma, fabricação,
recuperação ou ampliação, realizada por execução
direta ou indireta;
II – Serviço – toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação,
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade,
seguro ou trabalhos técnico-profissionais;
III – Compra – toda aquisição remunerada de bens
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;
IV – Alienação – toda transferência de domínio
de bens a terceiros;
V – Obras, serviços e compras de grande vulto –
aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte
e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do
inciso I do art. 23 desta Lei;
VI – Seguro-Garantia – o seguro que garante o
fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos;
VII – Execução direta – a que é feita pelos órgãos
e entidades da Administração, pelos próprios meios;
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VIII – Execução indireta – a que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer das seguintes modalidades:
VIII – Execução indireta – a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes
regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global – quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo
e total;
b) empreitada por preço unitário – quando se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo de unidades determinadas;
c) (VETADO)
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
d) tarefa – quando se ajusta mão-de-obra para
pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;
e) empreitada integral – quando se contrata um
empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada
até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e
legais para sua utilização em condições de segurança
estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada;
IX – Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo
conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos
os seus elementos constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e
de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem
como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
caráter competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias
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e condições organizacionais para a obra, sem frustrar
o caráter competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação
e gestão da obra, compreendendo a sua programação,
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização
e outros dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;
X – Projeto Executivo – o conjunto dos elementos
necessários e suficientes à execução completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
XI – Administração Pública – a administração
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas;
XII – Administração – órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente;
XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divulgação da Administração Pública;
XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União
o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIV – Contratante – é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual;
XV – Contratado – a pessoa física ou jurídica
signatária de contrato com a Administração Pública;
XVI – Comissão – comissão, permanente ou
especial, criada pela Administração com a função de
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento
de licitantes.
XVII – produtos manufaturados nacionais – produtos manufaturados, produzidos no território nacional
de acordo com o processo produtivo básico ou regras
de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal; (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
XVIII – serviços nacionais – serviços prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder
Executivo Federal; (Incluído pela Medida Provisória
nº 495, de 2010)
XIX – sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos – bens e serviços de tecnologia
da informação e comunicação cuja descontinuidade
provoque dano significativo à administração pública e
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos
relacionados às informações críticas: disponibilidade,
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confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
XVII – produtos manufaturados nacionais – produtos manufaturados, produzidos no território nacional
de acordo com o processo produtivo básico ou com as
regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo
federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
XVIII – serviços nacionais – serviços prestados
no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
XIX – sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos – bens e serviços de tecnologia
da informação e comunicação cuja descontinuidade
provoque dano significativo à administração pública e
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos
relacionados às informações críticas: disponibilidade,
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)
Seção III
Das Obras e Serviços
Art. 7o As licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
I – projeto básico;
II – projeto executivo;
III – execução das obras e serviços.
§ 1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos às
etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o
qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com
a execução das obras e serviços, desde que também
autorizado pela Administração.
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando:
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório;
II – existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
III – houver previsão de recursos orçamentários
que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando
for o caso.
§ 3o É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução,
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qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de
empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica.
§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades ou cujos quantitativos não
correspondam às previsões reais do projeto básico
ou executivo.
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto
inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características e especificações exclusivas, salvo nos
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for
feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
§ 6o A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e
a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.
§ 7o Não será ainda computado como valor da
obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações
de pagamento, desde a data final de cada período de
aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório.
§ 8o Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços
unitários de determinada obra executada.
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também,
no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Art. 8o A execução das obras e dos serviços deve
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos
seus custos atual e final e considerados os prazos de
sua execução.
§ 1º As obras, serviços e fornecimentos serão
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, a critério e
por conveniência da Administração, procedendo-se
à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade, sem perda da economia de escala.
§ 2º É proibido o retardamento imotivado da
execução de parcela de obra ou serviço, se existente
previsão orçamentária para sua execução total, salvo
insuficiência financeira de recursos ou comprovado
motivo de ordem técnica, justificados em despacho
circunstanciado das autoridades a que se refere o art.
26 desta lei.
§ 3º Na execução parcelada, inclusive nos casos
admitidos neste artigo, a cada etapa ou conjunto de
etapas da obra, serviço ou fornecimento, há de cor-
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responder licitação distinta, preservada a modalidade
pertinente para a execução total do objeto da licitação.
§ 4º Em qualquer caso, a autorização da despesa será feita para o custo final da obra ou serviço
projetados.
Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas
parcelas, se existente previsão orçamentária para
sua execução total, salvo insuficiência financeira ou
comprovado motivo de ordem técnica, justificados
em despacho circunstanciado da autoridade a que se
refere o art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço
e do fornecimento de bens a eles necessários:
I – o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II – empresa, isoladamente ou em consórcio,
responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado;
III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto
ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo,
na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço
da Administração interessada.
§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação
ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado
ou pelo preço previamente fixado pela Administração.
§ 3o Considera-se participação indireta, para fins
do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos
de bens e serviços a estes necessários.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se
aos membros da comissão de licitação.
Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nos seguintes regimes:
Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
I – execução direta;
II – execução indireta, nas seguintes modalidades:
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II – execução indireta, nos seguintes regimes:
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) (VETADO)
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
d) tarefa;
e) empreitada integral.
Parágrafo único. (VETADO)
Parágrafo único. (Vetado). (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão
não atender às condições peculiares do local ou às
exigências específicas do empreendimento.
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos
de obras e serviços serão considerados principalmente
os seguintes requisitos:
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos
de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse
público;
III – economia na execução, conservação e operação;
IV – possibilidade de emprego de mão-de-obra,
materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no
local para execução, conservação e operação;
V – facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;
VI – adoção das normas técnicas adequadas;
VI – adoção das normas técnicas, de saúde e
de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
VII – impacto ambiental.
Seção IV
Dos Serviços Técnicos
Profissionais Especializados
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se
serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I – estudos técnicos, planejamentos e projetos
básicos ou executivos;
II – pareceres, perícias e avaliações em geral;
III – assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras;
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III – assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento
de obras ou serviços;
V – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou
administrativas;
VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII – restauração de obras de arte e bens de
valor histórico.
VIII – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994)
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de
licitação, os contratos para a prestação de serviços
técnicos profissionais especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização
de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou
remuneração.
§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111
desta Lei.
§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos
especializados que apresente relação de integrantes
de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou
como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os
referidos integrantes realizem pessoal e diretamente
os serviços objeto do contrato.
Seção V
Das Compras
Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos
recursos orçamentários para seu pagamento, sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem
lhe tiver dado causa.
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (Regulamento) (Regulamento) (Vigência)
I – atender ao princípio da padronização, que
imponha compatibilidade de especificações técnicas
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;
II – ser processadas através de sistema de registro de preços;
III – submeter-se às condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor privado;
IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do
mercado, visando economicidade;
V – balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.
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§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na
imprensa oficial.
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades
regionais, observadas as seguintes condições:
I – seleção feita mediante concorrência;
II – estipulação prévia do sistema de controle e
atualização dos preços registrados;
III – validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.
§ 5o O sistema de controle originado no quadro
geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.
§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão
de incompatibilidade desse com o preço vigente no
mercado.
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
II – a definição das unidades e das quantidades
a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas
de estimação;
III – as condições de guarda e armazenamento
que não permitam a deterioração do material.
§ 8o O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para
a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.
Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a relação de todas as compras feitas pela Administração
Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total
da operação.
Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em
órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos
de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de
maneira a clarificar a identificação do bem comprado,
seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome
do vendedor e o valor total da operação, podendo ser
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa
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e inexigibilidade de licitação. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no
inciso IX do art. 24. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Seção VI
Das Alienações
Art. 17. A alienação de bens da Administração
Pública, subordinada à existência de interesse público
devidamente justificado, será precedida de avaliação
e obedecerá às seguintes normas:
I – quando imóveis, dependerá de autorização
legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação
prévia e de licitação na modalidade de concorrência,
dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para outro
órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo; (Vide Medida Provisória nº
335, de 2006)
b) doação, permitida exclusivamente para outro
órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f e h; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)
b) doação, permitida exclusivamente para outro
órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas
alíneas “f”, “h” e “i”; (Redação dada pela Medida Provisória nº 458, de 2009)
b) doação, permitida exclusivamente para outro
órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;
d) investidura;
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída
pela Lei nº 8.883, de 1994)
f) alienação, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos
e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de
programas habitacionais de interesse social, por órgãos
ou entidades da administração pública especificamente
criados para esse fim; (Incluída pela Lei nº 8.883, de
1994) (Vide Medida Provisória nº 292, de 2006) (Vide
Medida Provisória nº 335, de 2006)
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento,
concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos,
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destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de
programas habitacionais ou de regularização fundiária
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Redação dada pela
Lei nº 11.481, de 2007)
g) procedimentos de legitimação de posse de
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro
de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos
da Administração Pública em cuja competência legal
inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196,
de 2005)
g) procedimentos de regularização fundiária de
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro
de 1976; (Redação dada pela Medida Provisória nº
458, de 2009)
g) procedimentos de legitimação de posse de
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro
de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos
da Administração Pública em cuja competência legal
inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196,
de 2005)
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de
uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local
com área de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de
regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;
(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
i) alienação e concessão de direito real de uso,
gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União
na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de quinze módulos fiscais ou mil e quinhentos hectares, para fins de regularização fundiária, atendidos
os requisitos legais; (Incluído pela Medida Provisória
nº 458, de 2009)
i) alienação e concessão de direito real de uso,
gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União
na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e
quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; (Incluído pela Lei
nº 11.952, de 2009)
II – quando móveis, dependerá de avaliação prévia
e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e
uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente
à escolha de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;
c) venda de ações, que poderão ser negociadas
em bolsa, observada a legislação específica;
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d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados
por órgãos ou entidades da Administração Pública, em
virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para outros
órgãos ou entidades da Administração Pública, sem
utilização previsível por quem deles dispõe.
§ 1o Os imóveis doados com base na alínea “b”
do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da
pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo
beneficiário.
§ 2o A Administração poderá conceder direito real
de uso de bens imóveis, dispensada licitação, quando
o uso se destina a outro órgão ou entidade da Administração Pública.
§ 2o A Administração também poderá conceder
título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se:
(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)
I – a outro órgão ou entidade da Administração
Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
II – a pessoa física que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja
implementado os requisitos mínimos de cultura e moradia sobre área rural situada na região da Amazônia
Legal, definida no art. 2o da Lei no 5.173, de 27 de
outubro de 1966, superior à legalmente passível de
legitimação de posse referida na alínea g do inciso I
do caput deste artigo, atendidos os limites de área definidos por ato normativo do Poder Executivo. (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005) (Regulamento)
II – a pessoa física que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente,
haja implementado os requisitos mínimos de cultura,
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre
área rural situada na região da Amazônia Legal, definida no art. 1o, § 2o, inciso VI, da Lei no 4.771, de 22
de setembro de 1965, superior a um módulo fiscal e
limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde
que não exceda mil e quinhentos hectares; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 458, de 2009)
II – a pessoa natural que, nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente,
haja implementado os requisitos mínimos de cultura,
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre
área rural situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um)
módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais,
desde que não exceda 1.500ha (mil e quinhentos hectares); (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)
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§ 2o-A. As hipóteses da alínea g do inciso I do
caput e do inciso II do § 2o deste artigo ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se
aos seguintes condicionamentos: (Incluído pela Lei nº
11.196, de 2005)
§ 2o-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 458, de 2009)
§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada
pela Lei nº 11.952, de 2009)
I – aplicação exclusivamente às áreas em que a
detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1o de dezembro de 2004; (Incluído pela Lei nº
11.196, de 2005)
II – submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação
e da regularização fundiária de terras públicas; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
III – vedação de concessões para hipóteses de
exploração não-contempladas na lei agrária, nas leis de
destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou
administrativas de zoneamento ecológico-econômico;
e (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
IV – previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notificação, em caso de declaração de
utilidade, ou necessidade pública ou interesse social.
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo:
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
I – só se aplica a imóvel situado em zona rural,
não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente
a sua exploração mediante atividades agropecuárias;
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
II – fica limitada a áreas de até 500 (quinhentos)
hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas
superiores a esse limite; e (Incluído pela Lei nº 11.196,
de 2005)
II – fica limitada a áreas de até quinze módulos
fiscais, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; e (Redação dada pela Medida
Provisória nº 422, de 2008).
II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos
hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas
superiores a esse limite; (Redação dada pela Lei nº
11.763, de 2008)
III – pode ser cumulada com o quantitativo de
área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso
I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II
deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
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IV – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.763, de
2008)
§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta
lei, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros
de área remanescente ou resultante de obra pública,
área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por
preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse
não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor
constante da alínea a do inciso II do art. 23 desta lei.
§ 3o Entende-se por investidura, para os fins desta
lei: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
I – a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra
pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e
desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por
cento) do valor constante da alínea “a” do inciso II do
art. 23 desta lei; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II – a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis
para fins residenciais construídos em núcleos urbanos
anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados
dispensáveis na fase de operação dessas unidades e
não integrem a categoria de bens reversíveis ao final
da concessão. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 4º A doação com encargo poderá ser licitada,
e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de
reversão, sob pena de nulidade do ato.
§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob
pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação
no caso de interesse público devidamente justificado;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, caso o
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de
financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau
em favor do doador. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 6o Para a venda de bens móveis avaliados,
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao
limite previsto no art. 23, inciso II, alínea “b” desta Lei,
a Administração poderá permitir o leilão. (Incluído pela
Lei nº 8.883, de 1994)
§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.481, de
2007)
Art. 18. Na concorrência para a venda de bens
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a
5% (cinco por cento) da avaliação.
Parágrafo único. Para a venda de bens móveis
avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não
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superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea
b desta lei, a Administração poderá permitir o leilão.
(Revogado pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos
judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas
as seguintes regras:
I – avaliação dos bens alienáveis;
II – comprovação da necessidade ou utilidade
da alienação;
III – adoção do procedimento licitatório.
III – adoção do procedimento licitatório, sob a
modalidade de concorrência ou leilão. (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
Capítulo II
Da Licitação
Seção I
Das Modalidades, Limites e Dispensa
Art. 20. As licitações serão efetuadas no local onde
se situar a repartição interessada, salvo por motivo de
interesse público, devidamente justificado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
impedirá a habilitação de interessados residentes ou
sediados em outros locais.
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências e tomadas de preços, embora
realizadas no local da repartição interessada, deverão
ser publicados com antecedência, durante 3 (três) dias
consecutivos, obrigatória e contemporaneamente:
I – no Diário Oficial da União, quando se tratar de
licitação feita por órgão da Administração Pública Federal ou do Distrito Federal e, ainda, quando se tratar
de obras, compras e serviços financiados parcial ou
totalmente com recursos federais ou garantidos por
instituições federais;
II – no Diário Oficial do Estado onde será realizada a obra ou serviço, quando se tratar de licitação
de órgãos da Administração Estadual ou Municipal;
III – em pelo menos um jornal diário de grande
circulação no Estado ou, se houver, no Município onde
será realizada a obra ou serviço, podendo ainda a Administração, para ambos os casos, conforme o vulto da
concorrência, utilizar-se de outros meios de divulgação
para ampliar a área de competição.
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos
concursos e dos leilões, embora realizados no local da
repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
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I – no Diário Oficial da União, quando se tratar de
licitação feita por órgão ou entidade da Administração
Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras
financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por instituições federais; (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação
feita por órgão ou entidade da Administração Pública
Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
III – em jornal diário de grande circulação no
Estado e também, se houver, em jornal de circulação
no Município ou na região onde será realizada a obra,
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto
da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação
para ampliar a área de competição. (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do
local em que os interessados poderão ler e obter o
texto integral do edital e todas as informações sobre
a licitação.
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:
I – 30 (trinta) dias para a concorrência;
II – 45 (quarenta e cinco) dias para o concurso;
III – 15 (quinze) dias para a tomada de preços
ou leilão;
IV – 45 (quarenta e cinco) dias para a licitação
do tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou quando
o contrato a ser celebrado contemplar a modalidade
de empreitada integral;
V – 5 (cinco) dias úteis para o convite.
I – quarenta e cinco dias para: (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) concurso; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou
quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
a) concorrência, nos casos não especificados
na alínea “b” do inciso anterior; (Incluída pela Lei nº
8.883, de 1994)
b) tomada de preços, quando a licitação for do
tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”; (Incluída pela
Lei nº 8.883, de 1994)
III – quinze dias para a tomada de preços, nos
casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior,
ou leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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IV – cinco dias úteis para convite. (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da primeira publicação do
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda
da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer
mais tarde.
§ 3o Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda
da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer
mais tarde. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
Art. 22. São modalidades de licitação:
I – concorrência;
II – tomada de preços;
III – convite;
IV – concurso;
V – leilão.
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.
§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo
de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará,
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório
e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.
§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias.
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§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o
maior lance, igual ou superior ao da avaliação.
§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo
na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, é
vedado repetir o convite aos mesmos escolhidos na
licitação imediatamente anterior realizada para objeto
idêntico ou assemelhado.
§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação
de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer
o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 6o Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na
praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada
novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais
um interessado, enquanto existirem cadastrados não
convidados nas últimas licitações. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
§ 7o Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a
obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no
§ 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser
devidamente justificadas no processo, sob pena de
repetição do convite.
§ 8o É vedada a criação de outras modalidades
de licitação ou a combinação das referidas neste artigo.
§ 9o Na hipótese do parágrafo 2o deste artigo, a
administração somente poderá exigir do licitante não
cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31,
que comprovem habilitação compatível com o objeto
da licitação, nos termos do edital. (Incluído pela Lei nº
8.883, de 1994)
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em
vista o valor estimado da contratação:
I – para obras e serviços de engenharia:
a) convite – até Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões
de cruzeiros);
b) tomada de preços – até Cr$ 1.000.000.000,00
(hum bilhão de cruzeiros);
c) concorrência – acima de Cr$ 1.000.000.000,00
(hum bilhão de cruzeiros);
II – para compras e serviços não referidos no
inciso anterior:
a) convite – até Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de cruzeiros);
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b) tomada de preços – até Cr$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de cruzeiros);
c) concorrência – acima de Cr$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de cruzeiros).
I – para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) convite – até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta
mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) tomada de preços – até R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior:(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) convite – até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) tomada de preços – até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei
nº 9.648, de 1998)
c) concorrência – acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). (Redação dada pela Lei
nº 9.648, de 1998)
§ 1º Para os Municípios, bem como para os órgãos e entidades a eles subordinados, aplicam-se os
seguintes limites em relação aos valores indicados no
caput deste artigo e nos incisos I e II do art. 24 desta lei:
I – 25% (vinte e cinco por cento) dos valores indicados, quando a população do município não exceder
a 20.000 (vinte mil) habitantes;
II – 50% (cinqüenta por cento) dos valores indicados, quando a população do município se situar entre
20.001 (vinte mil e um) e 100.000 (cem mil) habitantes;
III – 75% (setenta e cinco por cento) dos valores
indicados, quando a população do município se situar
entre 100.001 (cem mil e um) e 500.000 (quinhentos
mil) habitantes;
IV – 100% (cem por cento) dos valores indicados,
quando a população do município exceder a 500.000
(quinhentos mil) habitantes.
§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, adotar-se-á como parâmetro o número de habitantes em cada
município segundo os dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, na
compra ou alienação de bens imóveis, nas concessões de direito real de uso, bem como nas licitações
internacionais, admitida, neste último caso, a tomada
de preços, desde que o órgão ou entidade disponha
de cadastro internacional de fornecedores e sejam
observados os limites deste artigo.
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§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela
Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis,
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da economia
de escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo
anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra,
serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
§ 3o A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto,
tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões
de direito real de uso e nas licitações internacionais,
admitindo-se neste último caso, observados os limites
deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver fornecedor
do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
§ 4o Nos casos em que couber convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em
qualquer caso, a concorrência.
§ 5º É vedada a utilização da modalidade convite
ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras
ou serviços da mesma natureza que possam ser realizados simultânea ou sucessivamente, sempre que
o somatório de seus valores caracterizar o caso de
tomada de preços ou concorrência, respectivamente,
nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de
natureza específica que possam ser executadas por
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.
§ 5o É vedada a utilização da modalidade “convite”
ou “tomada de preços”, conforme o caso, para parcelas
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras
e serviços da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente,
sempre que o somatório de seus valores caracterizar
o caso de “tomada de preços” ou “concorrência”, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para
as parcelas de natureza específica que possam ser
executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 6o As organizações industriais da Administração Federal direta, em face de suas peculiaridades,
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obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste
artigo também para suas compras e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados
exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação
de meios operacionais bélicos pertencentes à União.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à
demandada na licitação, com vistas a ampliação da
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á
o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo
quando formado por até 3 (três) entes da Federação,
e o triplo, quando formado por maior número. (Incluído
pela Lei nº 11.107, de 2005)
Art. 24. É dispensável a licitação:
I – para obras e serviços de engenharia de valor
até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que não se
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou
ainda de obras e serviços da mesma natureza que
possam ser realizados simultânea ou sucessivamente;
I – para obras e serviços de engenharia de valor
até cinco por cento do limite previsto na alínea a do
inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo
local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I – para obras e serviços de engenharia de valor
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”,
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo
local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
II – para outros serviços e compras de valor
até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea a,
do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
II – para outros serviços e compras de valor até
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”,
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
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III – nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem;
IV – nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,
e somente para os bens necessários ao atendimento
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;
V – quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste
caso, todas as condições preestabelecidas;
VI – quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento;
VII – quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com
os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos
em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta
Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior
ao constante do registro de preços, ou dos serviços;
(Vide § 3º do art. 48)
VIII – quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno, exceto
se houver empresas privadas ou de economia mista
que possam prestar ou fornecer os mesmos bens ou
serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à licitação;
VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse
fim específico em data anterior à vigência desta Lei,
desde que o preço contratado seja compatível com
o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
IX – quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional; (Regulamento)
X – para a compra ou locação de imóvel destinado
ao serviço público, cujas necessidades de instalação
e localização condicionem a sua escolha, desde que
o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
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X – para a compra ou locação de imóvel destinado
ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XI – na contratação de remanescente de obra,
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão
contratual, desde que atendida a ordem de classificação
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao
preço, devidamente corrigido;
XII – nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, em centro de abastecimento ou similar, realizadas diretamente com base no preço do dia;
XIII – na contratação de instituição nacional sem
fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, desde que a
pretensa contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional;
XIV – para a aquisição de bens ou serviços por
intermédio de organização internacional, desde que o
Brasil seja membro e nos termos de acordo específico, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o Poder Público;
XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para
a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos
termos de acordo internacional específico aprovado
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
XV – para a aquisição ou restauração de obras
de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades
do órgão ou entidade.
XVI – para a impressão dos diários oficiais, de
formulários padronizados de uso da administração, e
de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de
direito público interno, por órgãos ou entidades que
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integrem a Administração Pública, criados para esse
fim específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XVII – para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à
manutenção de equipamentos durante o período de
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses
equipamentos, quando tal condição de exclusividade
for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
XVIII – nas compras ou contratações de serviços
para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual de curta duração em
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais
puder comprometer a normalidade e os propósitos das
operações e desde que seu valor não exceda ao limite
previsto na alínea “a” do inciso II do art. 23 desta Lei:
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XIX – para as compras de material de uso pelas
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso
pessoal e administrativo, quando houver necessidade
de manter a padronização requerida pela estrutura de
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres,
mediante parecer de comissão instituída por decreto;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XX – na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da
Admininistração Pública, para a prestação de serviços
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
XXI – Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e tecnológica com
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou
outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico. (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998)
XXI – para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica
com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo
CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico;
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)
XXII – na contratação do fornecimento ou suprimento de energia elétrica com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica;(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXII – na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as
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normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº
9.648, de 1998)
XXIII – na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação
de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde
que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXIV – para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo,
para atividades contempladas no contrato de gestão.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
XXV – na contratação realizada por Instituição
Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de
criação protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua
administração indireta, para a prestação de serviços
públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio
de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XXVII – para o fornecimento de bens e serviços,
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa
nacional, mediante parecer de comissão especialmente
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)
XXVII – na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de
equipamentos compatíveis com as normas técnicas,
ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela
Lei nº 11.445, de 2007).
XXVIII – (Vide Medida Provisória nº 352, de 2007)
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços,
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa
nacional, mediante parecer de comissão especialmente
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído
pela Lei nº 11.484, de 2007).
XXIX – na aquisição de bens e contratação de
serviços para atender aos contingentes militares das
Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas
quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou execu-
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tante e ratificadas pelo Comandante da Força. (Incluído
pela Lei nº 11.783, de 2008).
XXX – na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos,
para a prestação de serviços de assistência técnica
e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura
Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência
XXXI – nas contratações visando ao cumprimento
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973,
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela
Medida Provisória nº 495, de 2010)
XXXI – nas contratações visando ao cumprimento
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973,
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela
Lei nº 12.349, de 2010)
XXXII – na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o
Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da Lei no
8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive
por ocasião da aquisição destes produtos durante as
etapas de absorção tecnológica. (Incluído pela Lei nº
12.715, de 2012)
XXXIII – na contratação de entidades privadas
sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água
para consumo humano e produção de alimentos, para
beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. (Incluído pela
Medida Provisória nº 619, de 2013) (Vide Decreto nº
8.038, de 2013)
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos
incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento)
para compras, obras e serviços contratados por sociedade de economia mista e empresa pública, bem
assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma
da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei
nº 9.648, de 1998)
Parágrafo único. Os percentuais referidos nos
incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte
por cento) para compras, obras e serviços contratados
por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como Agências Executivas.
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
§ 1o Os percentuais referidos nos incisos I e II do
caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para
compras, obras e serviços contratados por consórcios
públicos, sociedade de economia mista, empresa públi-
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ca e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma
da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei
nº 12.715, de 2012)
§ 2o O limite temporal de criação do órgão ou
entidade que integre a administração pública estabelecido no inciso VIII do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzem produtos
estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei no 8.080,
de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em
ato da direção nacional do SUS. (Incluído pela Lei nº
12.715, de 2012)
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;
II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade
e divulgação;
III – para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
§ 1o Considera-se de notória especialização o
profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita inferir que
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento,
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e
o agente público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis.
Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a XV
do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do § 2º do art. 8º desta lei deverão
ser comunicados dentro de 3 (três) dias à autoridade
superior para ratificação e publicação na imprensa
oficial no prazo de 5 (cinco) dias, como condição de
eficácia dos atos.
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do
art. 17 e nos incisos III a XX do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8º desta lei deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior para
ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do
art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o, deverão ser comunicados dentro
de três dias a autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias,
como condição para eficácia dos atos. (Redação dada
pela Lei nº 9.648, de 1998)
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior,
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos:
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)
Seção II
Da Habilitação
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal.
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação
dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei
nº 9.854, de 1999)
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Art. 28. A documentação relativa à habilitação
jurídica, conforme o caso, consistirá em:
I – cédula de identidade;
II – registro comercial, no caso de empresa individual;
III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
V – decreto de autorização, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
Art. 29. A documentação relativa à regularidade
fiscal, conforme o caso, consistirá em:
Art. 29. A documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:
(Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)
I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);
II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes
estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III – prova de regularidade para com a Fazenda
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV – prova de regularidade relativa à Seguridade
Social, demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei.
IV – prova de regularidade relativa à Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído
pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)
Art. 30. A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:
I – registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
II – comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em característi-
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cas, quantidades e prazos com o objeto da licitação,
e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;
III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante,
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV – prova de atendimento de requisitos previstos
em lei especial, quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste artigo, no caso de licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente certificados pela entidade profissional
competente, limitadas as exigências a:
a) quanto à capacitação técnico-profissional:
comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente
às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;
b) (VETADO)
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso
II do “caput” deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I – capacitação técnico-profissional: comprovação
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou
de valor significativo, mencionadas no parágrafo an-
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terior, serão prévia e objetivamente definidas no instrumento convocatório.
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de
valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior,
serão definidas no instrumento convocatório. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de
aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.
§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado.
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou
de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal
técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas
mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de
localização prévia.
§ 7o (VETADO)
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
I – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de
grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a
Administração exigir dos licitantes a metodologia de
execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade
técnica aquela que envolva alta especialização, como
fator de extrema relevância para garantir a execução
do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos
essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para
fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994)
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§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de
1994)
Art. 31. A documentação relativa à qualificação
econômico-financeira limitar-se-á a:
I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II – certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;
III – garantia, nas mesmas modalidades e critérios
previstos no “caput” e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto
da contratação.
§ 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com
vistas aos compromissos que terá que assumir caso
lhe seja adjudicado o contrato.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com
vistas aos compromissos que terá que assumir caso
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de
valores mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
§ 2o A Administração, nas compras para entrega
futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art.
56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio
líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá
exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma
da lei, admitida a atualização para esta data através
de índices oficiais.
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuição da capacidade operativa ou absorção de
disponibilidade financeira, calculada esta em função
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de
rotação.
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§ 5º A comprovação de boa situação financeira
da empresa será feita de forma objetiva, através do
cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo que
tenha dado início ao processo licitatório.
§ 5o A comprovação de boa situação financeira
da empresa será feita de forma objetiva, através do
cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da
licitação que tenha dado início ao certame licitatório,
vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
§ 6o (VETADO)
§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação
poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas
ou por funcionário da unidade que realiza a licitação,
ou publicação em órgão de imprensa oficial.
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação
poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em
órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
§ 1o A documentação de que tratam os arts. 28
a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em
parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento
de bens para pronta entrega e leilão.
§ 2º O certificado de registro cadastral a que se
refere o § 1º do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que
tratam os incisos III e IV do art. 29, obrigada a parte
a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o restante da documentação prevista nos arts. 30
e 31 desta lei.
§ 2o O certificado de registro cadastral a que se
refere o § 1o do art. 36 substitui os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações
disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência
de fato impeditivo da habilitação. (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
§ 3o A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido
por órgão ou entidade pública, desde que previsto no
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edital e o registro tenha sido feito em obediência ao
disposto nesta Lei.
§ 4o As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas
licitações internacionais, às exigências dos parágrafos
anteriores mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por
tradutor juramentado, devendo ter representação legal
no Brasil com poderes expressos para receber citação
e responder administrativa ou judicialmente.
§ 5o Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital,
quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução
gráfica da documentação fornecida.
§ 6o O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do
art. 33 e no § 2o do art. 55, não se aplica às licitações
internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo
pagamento seja feito com o produto de financiamento
concedido por organismo financeiro internacional de
que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de
cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos
fabricados e entregues no exterior, desde que para
este caso tenha havido prévia autorização do Chefe
do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de
bens e serviços realizada por unidades administrativas
com sede no exterior.
Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as
seguintes normas:
I – comprovação do compromisso público ou
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
II – indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança,
obrigatoriamente fixadas no edital;
III – apresentação dos documentos exigidos nos
arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para
efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção
de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de
até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para
licitante individual, inexigível este acréscimo para os
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e
pequenas empresas assim definidas em lei;
IV – impedimento de participação de empresa
consorciada, na mesma licitação, através de mais de
um consórcio ou isoladamente;
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V – responsabilidade solidária dos integrantes
pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de
licitação quanto na de execução do contrato.
§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e
estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à
empresa brasileira, observado o disposto no inciso II
deste artigo.
§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e
o registro do consórcio, nos termos do compromisso
referido no inciso I deste artigo.
Seção III
Dos Registros Cadastrais
Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da Administração Pública que realizem freqüentemente licitações manterão registros cadastrais para
efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos
por, no máximo, um ano. (Regulamento)
§ 1o O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto
aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através
da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento
público para a atualização dos registros existentes e
para o ingresso de novos interessados.
§ 2o É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou
entidades da Administração Pública.
Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou
atualização deste, a qualquer tempo, o interessado
fornecerá os elementos necessários à satisfação das
exigências do art. 27 desta Lei.
Art. 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica
e econômica avaliada pelos elementos constantes da
documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei.
§ 1o Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre que atualizarem o registro.
§ 2o A atuação do licitante no cumprimento de
obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado,
suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou
as estabelecidas para classificação cadastral.
Seção IV
Do Procedimento e Julgamento
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo
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a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual
serão juntados oportunamente:
I – edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II – comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega
do convite;
III – ato de designação da comissão de licitação,
do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável
pelo convite;
IV – original das propostas e dos documentos
que as instruírem;
V – atas, relatórios e deliberações da Comissão
Julgadora;
VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
VII – atos de adjudicação do objeto da licitação
e da sua homologação;
VIII – recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
IX – despacho de anulação ou de revogação da
licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X – termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XI – outros comprovantes de publicações;
XII – demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas dos editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios
ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas pelo órgão de assessoria jurídica da unidade
responsável pela licitação.
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma
licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o
limite previsto no art. 23, inciso I, alínea “c” desta Lei,
o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente,
com uma audiência pública concedida pela autoridade
responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do
edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10
(dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios
previstos para a publicidade da licitação, à qual terão
acesso e direito a todas as informações pertinentes e
a se manifestar todos os interessados.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, bem
como para os do § 5º do art. 23 e do inciso I do art.
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24 desta lei, consideram-se licitações simultâneas ou
sucessivas aquelas com objeto semelhante, sendo licitações simultâneas aquelas com realização prevista para intervalos não superiores a 30 (trinta) dias e
licitações sucessivas aquelas em que o edital subseqüente tenha uma data anterior a 120 (cento e vinte)
dias após o término das obrigações previstas na licitação antecedente.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos
similares e com realização prevista para intervalos não
superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas
em que, também com objetos similares, o edital subseqüente tenha uma data anterior a cento e vinte dias
após o término do contrato resultante da licitação antecedente. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número
de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o tipo da licitação, a menção de que será
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I – objeto da licitação, em descrição sucinta e
clara;
II – prazo e condições para assinatura do contrato
ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64
desta Lei, para execução do contrato e para entrega
do objeto da licitação;
III – sanções para o caso de inadimplemento;
IV – local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V – se há projeto executivo disponível na data da
publicação do edital de licitação e o local onde possa
ser examinado e adquirido;
VI – condições para participação na licitação, em
conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma
de apresentação das propostas;
VII – critério para julgamento, com disposições
claras e parâmetros objetivos;
VIII – locais, horários e códigos de acesso dos
meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX – condições equivalentes de pagamento entre
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
X – o critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso;
X – critério de aceitabilidade dos preços unitários
e global, conforme o caso, vedada a fixação de preços
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mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em
relação a preços de referência; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
X – o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de
preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em
relação a preços de referência, ressalvado o dispossto
nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a
variação do custo de produção, admitida a adoção de
índices específicos ou setoriais, desde a data da proposta ou do orçamento a que esta se referir até a data
do adimplemento de cada parcela;
XI – critério de reajuste, que deverá retratar a
variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
XII – (VETADO)
XII – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
XIII – limites para pagamento de instalação e
mobilização para execução de obras ou serviços que
serão obrigatoriamente previstos em separado das
demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIV – condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento em relação à data final a
cada período de aferição não superior a 30 (trinta) dias;
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias,
contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a
serem pagos, desde a data a ser definida nos termos da
alínea a deste inciso até a data do efetivo pagamento;
c) critério de atualização financeira dos valores a
serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) compensações financeiras e penalizações, por
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV – instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;
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XVI – condições de recebimento do objeto da
licitação;
XVII – outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade
que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas,
para sua divulgação e fornecimento aos interessados.
§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo
parte integrante:
I – o projeto básico e/ou executivo, com todas
as suas partes, desenhos, especificações e outros
complementos;
II – demonstrativo do orçamento estimado em
planilhas de quantitativos e custos unitários;
II – orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
III – a minuta do contrato a ser firmado entre a
Administração e o licitante vencedor;
IV – as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.
§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do
bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro
evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a
emissão de documento de cobrança.
§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta
dias da data prevista para apresentação da proposta,
poderão ser dispensadas: (Incluído pela Lei nº 8.883,
de 1994)
I – o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído
pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – a atualização financeira a que se refere a alínea “c” do inciso XIV deste artigo, correspondente ao
período compreendido entre as datas do adimplemento
e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 41. A Administração não pode descumprir
as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar
e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis,
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do
edital de licitação perante a Administração o licitante
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que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar,
depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do
edital de licitação perante a administração o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência,
a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
§ 4o A inabilitação do licitante importa preclusão
do seu direito de participar das fases subseqüentes.
Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política
monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.
§ 1o Quando for permitido ao licitante estrangeiro
cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro.
§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro
eventualmente contratado em virtude da licitação de
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda
brasileira à taxa de câmbio vigente na data do efetivo
pagamento.
§ 2o O pagamento feito ao licitante brasileiro
eventualmente contratado em virtude da licitação de
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda
brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.
§ 4o Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão
acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos
tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda.
§ 5º Para a realização de obras, prestação de
serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência
oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão
ser admitidas na respectiva licitação, mantidos os princípios basilares desta lei, as normas e procedimentos
daquelas entidades e as condições decorrentes de
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acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional.
§ 5o Para a realização de obras, prestação de
serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência
oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão
ser admitidas, na respectiva licitação, as condições
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou
tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas
entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da
proposta mais vantajosa para a administração, o qual
poderá contemplar, além do preço, outros fatores de
avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção
do financiamento ou da doação, e que também não
conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor
do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade
imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
§ 6o As cotações de todos os licitantes serão para
entrega no mesmo local de destino.
Art. 43. A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:
I – abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e
sua apreciação;
II – devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após
sua denegação;
III – abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha
havido desistência expressa, ou após o julgamento
dos recursos interpostos;
IV – verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso,
com os preços correntes no mercado ou fixados por
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes
do sistema de registro de preços, os quais deverão
ser devidamente registrados na ata de julgamento,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
V – julgamento e classificação das propostas
de acordo com os critérios de avaliação constantes
do edital;
VI – deliberação da autoridade competente quanto
à homologação e adjudicação do objeto da licitação.
§ 1o A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado,
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do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos
licitantes presentes e pela Comissão.
§ 2o Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
§ 4º O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite, facultada, quanto a este
último, a publicação na imprensa oficial.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
§ 5o Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso
III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão.
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão
levará em consideração os critérios objetivos definidos
no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento,
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio
da igualdade entre os licitantes.
§ 2o Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes.
§ 3º Não se admitirá proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos.
§ 4º O disposto no parágrafo anterior se aplica
também a propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou importação de insumos de qualquer natureza, adotando-se, como referência, os mercados nos
países de origem.
§ 3o Não se admitirá proposta que apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
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e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se
também às propostas que incluam mão-de-obra estrangeira ou importações de qualquer natureza.(Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável
pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos
de licitação, os critérios previamente estabelecidos no
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
§ 1º Para efeitos deste artigo, constituem tipos de
licitação para obras, serviços e compras, exceto nas
modalidades de concurso e leilão:
§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos
de licitação, exceto na modalidade concurso: (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I – a de menor preço – quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
determinar que será vencedor o licitante que apresentar
a proposta de acordo com as especificações do edital
ou convite e ofertar o menor preço;
II – a de melhor técnica;
III – a de técnica e preço.
IV – a de maior lance ou oferta – nos casos de
alienação de bens ou concessão de direito real de uso.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o
desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes
serão convocados, vedado qualquer outro processo.
§ 3º No caso da licitação do tipo menor preço,
entre os licitantes considerados qualificados a classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, prevalecendo, no caso de empate,
exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior.
§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública observará o disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991, levando em conta, com a adoção da licitação de
técnica e preço, os fatores especificados em seu § 2º.
§ 3o No caso da licitação do tipo “menor preço”,
entre os licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos preços
propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusi-
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vamente o critério previsto no parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o Para contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no art.
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando
em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2o e adotando obrigatoriamento o tipo de licitação
“técnica e preço”, permitido o emprego de outro tipo
de licitação nos casos indicados em decreto do Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo.
§ 6o Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão
selecionadas tantas propostas quantas necessárias
até que se atinja a quantidade demandada na licitação.
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
Art. 46. Os tipos de licitação melhor técnica ou
técnica e preço serão utilizados exclusivamente para
serviços de natureza predominantemente intelectual,
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia
consultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos.
Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou
“técnica e preço” serão utilizados exclusivamente para
serviços de natureza predominantemente intelectual,
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração
de estudos técnicos preliminares e projetos básicos
e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o Nas licitações do tipo “melhor técnica” será
adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a Administração se propõe a pagar:
I – serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios
pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos
com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência
do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e
recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos,
e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução;
II – uma vez classificadas as propostas técnicas,
proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos
licitantes que tenham atingido a valorização mínima
estabelecida no instrumento convocatório e à nego-
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ciação das condições propostas, com a proponente
melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários e
tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram
a valorização mínima;
III – no caso de impasse na negociação anterior,
procedimento idêntico será adotado, sucessivamente,
com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação;
IV – as propostas de preços serão devolvidas
intactas aos licitantes que não forem preliminarmente
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima
estabelecida para a proposta técnica.
§ 2o Nas licitações do tipo “técnica e preço” será
adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado
no instrumento convocatório:
I – será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos
preestabelecidos no instrumento convocatório;
II – a classificação dos proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada das valorizações das
propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório.
§ 3o Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da Administração promotora
constante do ato convocatório, para fornecimento de
bens e execução de obras ou prestação de serviços
de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito,
atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir
soluções alternativas e variações de execução, com
repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente
mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre
escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios
objetivamente fixados no ato convocatório.
§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 47. Nas licitações para a execução de obras
e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a Administração
deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital,
todos os elementos e informações necessários para
que os licitantes possam elaborar suas propostas de
preços com total e completo conhecimento do objeto
da licitação.
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – as propostas que não atendam às exigências
do ato convocatório da licitação;
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II – as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.
Parágrafo único. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar
aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas
referidas neste artigo.
II – propostas com valor global superior ao limite
estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato, condições estas necessariamente
especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Parágrafo único. Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o
prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas
das causas referidas neste artigo, facultada, no caso
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste
artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no
caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648,
de 1998)
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela
Lei nº 9.648, de 1998)
§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56,
igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo
anterior e o valor da correspondente proposta. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados
ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias
úteis para a apresentação de nova documentação ou
de outras propostas escoimadas das causas referidas
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução
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deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº
9.648, de 1998)
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
§ 1o A anulação do procedimento licitatório por
motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
59 desta Lei.
§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz
à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos
aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.
Art. 50. A Administração não poderá celebrar o
contrato com preterição da ordem de classificação das
propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento
licitatório, sob pena de nulidade.
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as
propostas serão processadas e julgadas por comissão
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos
órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
§ 1o No caso de convite, a Comissão de licitação,
excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exigüidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente
designado pela autoridade competente.
§ 2o A Comissão para julgamento dos pedidos
de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos.
§ 3o Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados
pela Comissão, salvo se posição individual divergente
estiver devidamente fundamentada e registrada em ata
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.
§ 4o A investidura dos membros das Comissões
permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a
recondução da totalidade de seus membros para a
mesma comissão no período subseqüente.
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§ 5o No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas
de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da
matéria em exame, servidores públicos ou não.
Art. 52. O concurso a que se refere o § 4o do art.
22 desta Lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado
no edital.
§ 1o O regulamento deverá indicar:
I – a qualificação exigida dos participantes;
II – as diretrizes e a forma de apresentação do
trabalho;
III – as condições de realização do concurso e
os prêmios a serem concedidos.
§ 2o Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a Administração a executá-lo quando
julgar conveniente.
Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro
oficial ou a servidor designado pela Administração,
procedendo-se na forma da legislação pertinente.
§ 1o Todo bem a ser leiloado será previamente
avaliado pela Administração para fixação do preço mínimo de arrematação.
§ 2o Os bens arrematados serão pagos à vista ou
no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%
(cinco por cento) e, após a assinatura da respectiva
ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues
ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do
restante no prazo estipulado no edital de convocação,
sob pena de perder em favor da Administração o valor
já recolhido.
§ 3º O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se vai
realizar.
§ 3o Nos leilões internacionais, o pagamento da
parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro
horas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4o O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Capítulo III
Dos Contratos
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições de direito privado.
§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza
e precisão as condições para sua execução, expres-
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sas em cláusulas que definam os direitos, obrigações
e responsabilidades das partes, em conformidade com
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
§ 2o Os contratos decorrentes de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos
do ato que os autorizou e da respectiva proposta.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento
de preços, os critérios de atualização monetária entre
a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV – os prazos de início de etapas de execução,
de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com
a indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica;
VI – as garantias oferecidas para assegurar sua
plena execução, quando exigidas;
VII – os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 desta Lei;
X – as condições de importação, a data e a taxa
de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta
do licitante vencedor;
XII – a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
§ 1o (VETADO)
§ 1º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 2o Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar
necessariamente cláusula que declare competente o
foro da sede da Administração para dirimir qualquer
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32
desta Lei.
§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos
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da arrecadação e fiscalização de tributos da União,
Estado ou Município, as características e os valores
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 56. A critério da autoridade competente, em
cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras.
§ 1º São modalidades de garantia:
I – caução em dinheiro, em títulos de dívida pública ou fidejussória;
II – (VETADO).
III – fiança bancária.
§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
I – caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida
pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)
II – seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
III – fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 8.6.94)
§ 2º As garantias a que se referem os incisos I
e III do parágrafo anterior, quando exigidas, não excederão a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições
daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3º(VETADO)
§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de
grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e
riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade
competente, o limite de garantia previsto no parágrafo
anterior poderá ser elevado para até dez por cento do
valor do contrato. (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 4o A garantia prestada pelo contratado será
liberada ou restituída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
§ 5o Nos casos de contratos que importem na
entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá
ser acrescido o valor desses bens.
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Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I – aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual,
os quais poderão ser prorrogados se houver interesse
da Administração e desde que isso tenha sido previsto
no ato convocatório;
II – à prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, os quais poderão ter a sua duração
estendida por igual período;
II – à prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, que deverão ter a sua duração dimensionada com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada
a duração a sessenta meses. (Redação dada pela Lei
nº 8.883, de 1994)
II – à prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para
a administração, limitada a sessenta meses; (Redação
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
III – (VETADO)
III – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização
de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
após o início da vigência do contrato.
V – às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX,
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter
vigência por até cento e vinte meses, caso haja interesse da administração. (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)
V – às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX,
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão
ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso
haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº
12.349, de 2010)
§ 1o Os prazos de início de etapas de execução,
de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I – alteração do projeto ou especificações, pela
Administração;
II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
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III – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da Administração;
IV – aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
V – impedimento de execução do contrato por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em
documento contemporâneo à sua ocorrência;
VI – omissão ou atraso de providências a cargo
da Administração, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento
ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.
§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior,
o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo
poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído
pela Lei nº 9.648, de 1998)
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração,
em relação a eles, a prerrogativa de:
I – modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;
III – fiscalizar-lhes a execução;
IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução
total ou parcial do ajuste;
V – nos casos de serviços essenciais, ocupar
provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da
necessidade de acautelar apuração administrativa de
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.
§ 1o As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão
ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
§ 2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.
Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir,
além de desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que
este houver executado até a data em que ela for decla-
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rada e por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se
a responsabilidade de quem lhe deu causa.
Seção II
Da Formalização dos Contratos
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão
lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos
reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se
cópia no processo que lhe deu origem.
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas
aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do
limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” desta
Lei, feitas em regime de adiantamento.
Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes
das partes e os de seus representantes, a finalidade,
o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade,
a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às
cláusulas contratuais.
§ 1º A publicação resumida do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial,
que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pela Administração na mesma data de
sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias,
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO)
Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data,
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório
nos casos de concorrência e de tomada de preços,
bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em
que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
§ 1o A minuta do futuro contrato integrará sempre
o edital ou ato convocatório da licitação.
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§ 2º Em carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de
serviço ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no
que couber, o disposto no art. 56 desta lei.
§ 2o Em “carta contrato”, “nota de empenho de
despesa”, “autorização de compra”, “ordem de execução
de serviço” ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no
que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61
desta Lei e demais normas gerais, no que couber:
I – aos contratos de seguro, de financiamento, de
locação em que o Poder Público seja locatário, e aos
demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente,
por norma de direito privado;
II – aos contratos em que a Administração for
parte como usuária de serviço público.
§ 4o É dispensável o “termo de contrato” e facultada a substituição prevista neste artigo, a critério da
Administração e independentemente de seu valor, nos
casos de compra com entrega imediata e integral dos
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive assistência técnica.
Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção
de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.
Art. 64. A Administração convocará regularmente
o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 desta Lei.
§ 1o O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administração.
§ 2o É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados
de conformidade com o ato convocatório, ou revogar
a licitação independentemente da cominação prevista
no art. 81 desta Lei.
§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da
entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
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Seção III
Da Alteração dos Contratos
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
I – unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;
II – por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime
de execução da obra ou serviço, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de
pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação
de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) (VETADO).
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração da
obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá
exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior.
§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá
exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
I – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II – as supressões resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
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§ 3o Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses
serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.
§ 4o No caso de supressão de obras, bens ou
serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser
pagos pela Administração pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos
eventualmente decorrentes da supressão, desde que
regularmente comprovados.
§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data
da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato
que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio
econômico-financeiro inicial.
§ 7o (VETADO)
§ 8o A variação do valor contratual para fazer face
ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
Seção IV
Da Execução dos Contratos
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente
pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1o O representante da Administração anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
§ 2o As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
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Art. 68. O contratado deverá manter preposto,
aceito pela Administração, no local da obra ou serviço,
para representá-lo na execução do contrato.
Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados.
Art. 70. O contratado é responsável pelos danos
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não
transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras
e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
§ 2º A Administração poderá exigir, também, seguro para garantia de pessoas e bens, devendo essa
exigência constar do edital da licitação ou do convite.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras
e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários
resultantes da execução do contrato, nos termos do art.
31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 3º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 72. O contratado, na execução do contrato,
sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
Administração.
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será
recebido:
I – em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso
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do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
II – em se tratando de compras ou de locação
de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
§ 1o Nos casos de aquisição de equipamentos
de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.
§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não
exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3o O prazo a que se refere a alínea “b” do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados e previstos no edital.
§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou
a verificação a que se refere este artigo não serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos
prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde
que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias
anteriores à exaustão dos mesmos.
Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento
provisório nos seguintes casos:
I – gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II – serviços profissionais;
III – obras e serviços de valor até o previsto no
art. 23, inciso II, alínea “a”, desta Lei, desde que não se
componham de aparelhos, equipamentos e instalações
sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo.
Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes
do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios,
testes e demais provas exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em
parte, obra, serviço ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
Seção V
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos
Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato
enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
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Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I – o não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos;
II – o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III – a lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;
IV – o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V – a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
VI – a subcontratação total ou parcial do seu
objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital
e no contrato;
VII – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;
VIII – o cometimento reiterado de faltas na sua
execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
IX – a decretação de falência ou a instauração
de insolvência civil;
X – a dissolução da sociedade ou o falecimento
do contratado;
XI – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
XII – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
XIII – a supressão, por parte da Administração, de
obras, serviços ou compras, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no
§ 1o do art. 65 desta Lei;
XIV – a suspensão de sua execução, por ordem
escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento
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das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação;
XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos devidos pela Administração decorrentes
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações
até que seja normalizada a situação;
XVI – a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra,
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto;
XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual
serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V
do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I – determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo anterior;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
III – judicial, nos termos da legislação;
IV – (VETADO)
IV – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá
ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos
incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:
I – devolução de garantia;
II – pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III – pagamento do custo da desmobilização.
§ 3o (VETADO)
§ 4o (VETADO)
§ 3º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
§ 4º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
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§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou
sustação do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo.
Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem
prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
I – assunção imediata do objeto do contrato, no
estado e local em que se encontrar, por ato próprio da
Administração;
II – ocupação e utilização do local, instalações,
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na
forma do inciso V do art. 58 desta Lei;
III – execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e
indenizações a ela devidos;
IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato
até o limite dos prejuízos causados à Administração.
§ 1o A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da Administração,
que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por
execução direta ou indireta.
§ 2o É permitido à Administração, no caso de
concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de
serviços essenciais.
§ 3o Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato
deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual
ou Municipal, conforme o caso.
§ 4o A rescisão de que trata o inciso IV do artigo
anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar
a medida prevista no inciso I deste artigo.

às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos
próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal que seu ato ensejar.
Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que
simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à
perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.
Art. 84. Considera-se servidor público, para os
fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou
emprego público.
§ 1o Equipara-se a servidor público, para os fins
desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal, assim consideradas, além das
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto
ou indireto, do Poder Público.
§ 2o A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei
forem ocupantes de cargo em comissão ou de função
de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista,
fundação pública, ou outra entidade controlada direta
ou indiretamente pelo Poder Público.
Art. 85. As infrações penais previstas nesta Lei
pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela
União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista, fundações públicas, e quaisquer
outras entidades sob seu controle direto ou indireto.

Capítulo IV
Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
§ 1o A multa a que alude este artigo não impede
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
§ 2o A multa, aplicada após regular processo
administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá
o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I – advertência;

Seção I
Disposições Gerais
Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário
em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64,
§ 2o desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.
Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou
visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se

Seção II
Das Sanções Administrativas
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II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III – suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá
o contratado pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste
artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme
o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação. (Vide art 109 inciso III)
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e
IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas
às empresas ou aos profissionais que, em razão dos
contratos regidos por esta Lei:
I – tenham sofrido condenação definitiva por
praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II – tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III – demonstrem não possuir idoneidade para
contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Seção III
Dos Crimes e das Penas
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos,
e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele
que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa
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ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o
Poder Público.
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação:
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa
à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder
Judiciário:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, em favor do adjudicatório, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público,
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda,
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de
sua apresentação:
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público,
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica
de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121
desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Pena – detenção, de dois a quatro anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para
a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações
ou prorrogações contratuais.
Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização
de qualquer ato de procedimento licitatório:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa.
Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada
em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro
o ensejo de devassá-lo:
Pena – detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e
multa.
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Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por
meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo:
Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa, além da pena correspondente à violência.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem
oferecida.
Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública,
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens
ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:
I – elevando arbitrariamente os preços;
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;
III – entregando uma mercadoria por outra;
IV – alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
V – tornando, por qualquer modo, injustamente,
mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa.
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato
com empresa ou profissional declarado inidôneo:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele
que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar
com a Administração.
Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros
cadastrais ou promover indevidamente a alteração,
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa.
Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a
98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente
obtida ou potencialmente auferível pelo agente.
§ 1o Os índices a que se refere este artigo não
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade
de licitação.
§ 2o O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital,
Estadual ou Municipal.
Seção IV
Do Processo e do Procedimento Judicial
Art. 100. Os crimes definidos nesta Lei são de
ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la.
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Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para
os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público,
fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato
e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se
deu a ocorrência.
Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado
pelo apresentante e por duas testemunhas.
Art. 102. Quando em autos ou documentos de
que conhecerem, os magistrados, os membros dos
Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos
órgãos integrantes do sistema de controle interno de
qualquer dos Poderes verificarem a existência dos
crimes definidos nesta Lei, remeterão ao Ministério
Público as cópias e os documentos necessários ao
oferecimento da denúncia.
Art. 103. Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo
legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts.
29 e 30 do Código de Processo Penal.
Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá
este o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de
defesa escrita, contado da data do seu interrogatório,
podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas
que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar
as demais provas que pretenda produzir.
Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação
e da defesa e praticadas as diligências instrutórias
deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada parte para
alegações finais.
Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os
autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, terá o juiz
10 (dez) dias para proferir a sentença.
Art. 107. Da sentença cabe apelação, interponível
no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 108. No processamento e julgamento das
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos
recursos e nas execuções que lhes digam respeito,
aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo
Penal e a Lei de Execução Penal.
Capítulo V
Dos Recursos Administrativos
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes
da aplicação desta Lei cabem:
I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos
casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
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d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso
I do art. 78 desta lei;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
II – representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III – pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta
Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I,
alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, deste artigo, excluídos os
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso
III, será feita mediante publicação na imprensa oficial,
salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que
foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
§ 2o O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do
inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes
razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior,
por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou
pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que
os autos do processo estejam com vista franqueada
ao interessado.
§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na
modalidade de “carta convite” os prazos estabelecidos
nos incisos I e II e no parágrafo 3o deste artigo serão
de dois dias úteis. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Capítulo VI
Disposições Finais e Transitórias
Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos
nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
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vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no
órgão ou na entidade.
Art. 111. A Administração só poderá contratar,
pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos
patrimoniais a ele relativos e a Administração possa
utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de
concurso ou no ajuste para sua elaboração.
Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a
obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer
natureza e aplicação da obra.
Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão
contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.
Parágrafo único. Fica facultado à entidade interessada o acompanhamento da execução do contrato.
§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos
administrativos celebrados por órgãos ou entidades
dos entes da Federação consorciados. (Incluído pela
Lei nº 11.107, de 2005)
§ 2o É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do contrato.
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
Art. 113. O controle das despesas decorrentes
dos contratos e demais instrumentos regidos por esta
Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na
forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo
do sistema de controle interno nela previsto.
§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle
interno contra irregularidades na aplicação desta Lei,
para os fins do disposto neste artigo.
§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar
para exame, antes da abertura das propostas, cópia
de edital de licitação já publicado, obrigando-se os
órgãos ou entidades da Administração interessada à
adoção das medidas corretivas que, em função desse
exame, lhes forem determinadas.
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§ 2o Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior
à data de recebimento das propostas, cópia de edital
de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou
entidades da Administração interessada à adoção de
medidas corretivas pertinentes que, em função desse
exame, lhes forem determinadas. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impede a pré-qualificação de licitantes nas concorrências,
a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica
dos interessados.
§ 1o A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior.
§ 2o Na pré-qualificação serão observadas as
exigências desta Lei relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à analise
da documentação.
Art. 115. Os órgãos da Administração poderão
expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na execução das licitações,
no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta Lei.
Parágrafo único. As normas a que se refere este
artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial.
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei,
no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos
e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública
depende de prévia aprovação de competente plano de
trabalho proposto pela organização interessada, o qual
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – identificação do objeto a ser executado;
II – metas a serem atingidas;
III – etapas ou fases de execução;
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases
programadas;
VII – se o ajuste compreender obra ou serviço
de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão
devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador.
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§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em
estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades
ocorrentes:
I – quando não tiver havido comprovação da boa
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida,
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante
procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de
controle interno da Administração Pública;
II – quando verificado desvio de finalidade na
aplicação dos recursos, atrasos não justificados no
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas
conveniais básicas;
III – quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador
dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema
de controle interno.
§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma
do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente,
no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de
contas do ajuste.
§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador
dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada
pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
Art. 117. As obras, serviços, compras e alienações
realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judi-
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ciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas
desta Lei, no que couber, nas três esferas administrativas.
Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta deverão
adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao
disposto nesta Lei.
Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas
entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando
sujeitas às disposições desta Lei.
Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere
este artigo, no âmbito da Administração Pública, após
aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e
entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.
Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão
automaticamente corrigidos na mesma periodicidade
e proporção da variação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), com base no índice do mês
de dezembro de 1991.
Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão
automaticamente corrigidos na mesma periodicidade
e proporção da variação do Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M), com base no índice do mês de dezembro de 1991. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará
publicar no Diário Oficial da União os novos valores
oficialmente vigentes por ocasião de cada evento citado no caput deste artigo, desprezando-se as frações
inferiores a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros).
Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará
publicar no Diário Oficial da União os novos valores
oficialmente vigentes por ocasião de cada evento citado no “caput” deste artigo, desprezando-se as frações
inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro real). (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União,
observando como limite superior a variação geral dos
preços do mercado, no período. (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 1998)
Art. 121. O disposto nesta lei não se aplica às
licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência.
Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às
licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no art.
57, nos parágrafos 1o, 2o e 8o do art. 65, no inciso XV
do art. 78, bem assim o disposto no “caput” do art. 5o,
com relação ao pagamento das obrigações na ordem
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cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de
noventa dias contados da vigência desta Lei, separadamente para as obrigações relativas aos contratos regidos
por legislação anterior à Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis
do patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do Decreto-lei no 9.760, de 5 de setembro de
1946, com suas alterações, e os relativos a operações
de crédito interno ou externo celebrados pela União ou
a concessão de garantia do Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se
esta Lei, no que couber.
Art. 122. Nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á procedimento licitatório específico, a ser
estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica.
Art. 123. Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos
desta Lei, na forma de regulamentação específica.
Art. 124. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos
para permissão ou concessão de serviços públicos os
dispositivos desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
Parágrafo único. As exigências contidas nos incisos II a IV do § 2o do art. 7o serão dispensadas nas
licitações para concessão de serviços com execução
prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da Administração Pública concedente.
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. (Renumerado por força do disposto no art.
3º da Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 126. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos-leis nos 2.300, de 21
de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987,
2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei no 8.220, de
4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de
24 de dezembro de 1966.(Renumerado por força do
disposto no art. 3º da Lei nº 8.883, de 1994)
Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Independência e 105o da República. – ITAMAR FRANCO –
Rubens Ricupero – Romildo Canhim.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.6.1993 e republicado em 6.7.1994 e retificado em 6.7.1994
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 402, DE 2013
Altera o Código de Trânsito Brasileiro para
aumentar as penas máximas dos crimes
nele previstos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O arts. 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309,
310, 311 e 312 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 302. ........................................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos,
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 303. ........................................................
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 4 (quatro)
anos, e suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 304. ........................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 305. ........................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa.”(NR)
“Art. 307. ........................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa, com nova imposição adicional de
idêntico prazo de suspensão ou de proibição.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 308. ........................................................
Pena – reclusão, 6 (seis) meses a 4 (quatro)
anos, multa e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.” (NR)
“Art. 309. ........................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa.”(NR)
“Art. 310. ........................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa.”(NR)
“Art. 311. ........................................................
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa.”(NR)
“Art. 312. ........................................................
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Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
Pesquisamos as penas aplicáveis aos crimes de
trânsito nos Estados Unidos da América. De posse dos
limites mínimos e máximos das penas previstas para
o homicídio culposo de trânsito em cada um dos cinquenta estados daquela federação, pudemos perceber, claramente, grande descompasso com as penas
previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
No Alabama, a pena pode chegar a dez anos, na
Flórida, a quinze anos, na Geórgia e Indiana, a vinte anos de prisão, no Mississipi e Nevada, até vinte
e cinco anos, e, no Tennessee, chega a 60 anos de
encarceramento.
No Brasil, a pena pelo homicídio de trânsito só
vai até quatro anos de detenção (art. 302, do CTB).
Diante desse quadro, propomos alterar a legislação brasileira para dobrar as penas máximas previstas
em 1997 para todos os crimes de trânsito, com exceção
do tipo de embriaguez ao volante, já muito alterado.
Para o homicídio, as lesões corporais e a disputa
de “pegas” ou “rachas” agravamos, ainda, a espécie
de pena privativa de liberdade, que passará a ser de
reclusão.
Com essas considerações, contamos com o apoio
dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 1 de outubro de 2013. – Senador Acir Gurgacz, PDT/RO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Seção II
Dos Crimes em Espécie
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção
de veículo automotor:
Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. No homicídio culposo cometido
na direção de veículo automotor, a pena é aumentada
de um terço à metade, se o agente:
I – não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
II – praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
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III – deixar de prestar socorro, quando possível
fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
IV – no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
V – estiver sob a influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos. (Incluído pela Lei nº 11.275, de 2006) (Revogado pela Lei
nº 11.705, de 2008)
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas – detenção, de seis meses a dois anos e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um terço
à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima,
ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa,
deixar de solicitar auxílio da autoridade pública:
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou
multa, se o fato não constituir elemento de crime mais
grave.
Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste
artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão
seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com
morte instantânea ou com ferimentos leves.
Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal
ou civil que lhe possa ser atribuída:
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou
multa.
Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos
análogos, expondo a dano potencial a incolumidade
de outrem:
Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob
a influência de qualquer outra substância psicoativa
que determine dependência: (Redação dada pela Lei
nº 11.705, de 2008) Regulamento
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760,
de 2012)
Penas – detenção, de seis meses a três anos,
multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia,
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para efeito de caracterização do crime tipificado neste
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
I – concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído
pela Lei nº 12.760, de 2012)
II – sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá
ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios
de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Incluído
pela Lei nº 12.760, de 2012)
Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:
Penas – detenção, de seis meses a um ano e
multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo
de suspensão ou de proibição.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o
condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a
Carteira de Habilitação.
Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade
competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada:
Penas – detenção, de seis meses a dois anos,
multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando
perigo de dano:
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou
multa.
Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção
de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso,
ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou
mental, ou por embriaguez, não esteja em condições
de conduzi-lo com segurança:
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou
multa.
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Art. 310-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.619,
de 2012) (Vigência)
Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível
com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande
movimentação ou concentração de pessoas, gerando
perigo de dano:
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou
multa.
Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de
acidente automobilístico com vítima, na pendência do
respectivo procedimento policial preparatório, inquérito
policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa
ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial,
o perito, ou juiz:
Penas – detenção, de seis meses a um ano, ou
multa.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o
procedimento preparatório, o inquérito ou o processo
aos quais se refere.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.139, DE 2013
Considerando recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre conflitos envolvendo a interconexão de redes de telecomunicações que podem afetar
a política nacional para o setor, requeiro, nos termos
do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitados ao Ministro de Estado das
Comunicações esclarecimentos acerca das seguintes
questões, referentes à atuação da Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL):
1. Considerando a escala do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e as obrigações assumidas por suas prestadoras nos leilões de licenciamento de faixas do espectro
radioelétrico, acredita-se que o valor médio da tarifa
de interconexão (VU-M) homologado pela Anatel pode
ser reduzido? Caso positivo, qual a projeção de queda
dessa tarifa feita pelo governo ou pelo órgão regulador
para os próximos dois anos? Essa redução levará o
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valor dessa tarifa aos níveis praticados em mercados
com escala e demanda similares às do Brasil?
2. Sabe-se que o modelo de custos para o setor
de telecomunicações será uma referência importante
para se aferir a conduta de prestadoras com Poder de
Mercado Significativo (PMS) nas relações de atacado.
Quando o projeto será encerrado? Ele será conclusivo em apontar os custos incrementais de longo prazo
incorridos pelas prestadoras do SMP?
3. Quanto representa, em média, os valores da
VU-M nos preços de público do SMP? Quanto arrecada, em média, uma prestadora do SMP com a terminação de chamadas em usuários de planos pré-pagos?
E em usuários de pós-pagos? Quanto representa, na
receita bruta total das prestadoras do SMP, a receita
com interconexão?
4. O Plano Geral de Metas de Competição (PGMC)
tentará coibir a prática de preços de público inferiores
aos valores de interconexão cobrados de empresas
entrantes ou sem PMS. Por que razão as tarifas de
interconexão – em especial a VU-M – não foram abarcadas por essa lógica?
5. A fiscalização da Anatel consegue verificar o
volume real de minutos trafegados entre operadoras e
checar os valores faturados entre elas para controlar
efetivamente a fraude de “encontro de contas”? Existem
rotinas na Agência para que essa movimentação seja
devidamente contabilizada e os respectivos impostos,
recolhidos? Os contratos de interconexão internacionais
são objeto de fiscalização nesse sentido?
6. É possível que uma prestadora ainda esteja
contabilizando valores inferiores de interconexão para
empresas do mesmo grupo econômico, em relação aos
valores oferecidos e faturados para terceiros?
7. Entre os detentores de funções gerenciais de
maior hierarquia na estrutura da Anatel, quais ocuparam cargos executivos nas operadoras ou nos sindicatos patronais do setor? Quais ex-dirigentes ou ex-servidores da Anatel trabalham hoje em operadoras
ou nos sindicatos que as representam?
8. A Anatel está obrigada a cumprir alguma decisão judicial associada à questão da VU-M? Há casos de arbitragem em curso na Anatel sobre o tema?
Como tem se posicionado o órgão regulador nos casos de litígio envolvendo uma prestadora com PMS e
outra sem PMS?
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.140, DE 2013
Requeremos, nos termos do caput do art. 258 do
Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS) – Complementar nº 86, de 2012; do PLS – Complementar
nº 170, de 2012; do PLS – Complementar nº 210, de
2012, por versarem sobre matérias correlatas.
Sala das Sessões – Senador Luiz Henrique da
Silveira.
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REQUERIMENTO
Nº 1.143, DE 2013
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, que o Projeto de Resolução do Senado n° 1, de 2013 que “estabelece alíquotas do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
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e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas
operações e prestações interestaduais”, seja submetido
à apreciação da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, por constar em seu conteúdo aspectos
da competência da referida Comissão.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
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REQUERIMENTO
Nº 1.145, DE 2013

REQUERIMENTO
Nº 1.146, DE 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, inciso II,
alínea c, número 12, do Regimento Interno do Senado, requeiro que o PRS n° 1, de 2013, que estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação – ICMS, nas operações e prestações interestaduais, seja apreciado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, além da
comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2013. – Senador Cássio Cunha Lima.

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, inciso II,
alínea c, número 12, do Regimento Interno do Senado, requeiro que o PRS n° 1, de 2013, que estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação – ICMS, nas operações e prestações interestaduais, seja apreciado pela Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, além da
comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2013. – Senador Cassio Cunha Lima.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.147, 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 educadora Rosa
Helena Dias, que recebe a “Homenagem Cora Coralina”, que busca reconhecer pesquisadores da área da
educação por sua contribuição ao desenvolvimento da
educação com inclusão social, por seu envolvimento
com a produção científica e também, na distinção
de pesquisadores que atuam na área, prestando valiosas contribuições para a Educação, no dia 1º de
Outubro, bem como seja encaminhado o referido voto
à homenageada no seguinte endereço: FACED – Av.
Gal. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Setor Sul,
Coroado I, Manaus – AM, 69080-005.
Justificação
Professora da Faculdade de Educação (Faced) da
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e titular do
Conselho de Representantes da Adua, naquela unidade
acadêmica, a docente Rosa Helena Dias está entre os
15 pesquisadores que receberá a homenagem Cora
Coralina, no próximo dia 1º de outubro, em Goiânia.
Ela foi indicada na categoria “Educação Indígena”
e é a única da Região Norte a receber a homenagem
a ser conferida pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped).
É o reconhecimento do trabalho, a partir das indicações espontâneas dos colegas, afirmou a professora, destacando que “trabalho acadêmico também é
militância na temática”.
A cerimônia de entrega das menções honrosas
faz parte da programação da 36ª Reunião Nacional
da entidade, que ocorrerá na capital goiana no período de 29 de setembro a 2 de outubro, no Centro de
Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG). A
premiação é um reconhecimento à competência e à
contribuição dos docentes para a inclusão social na
área da educação.
De acordo com informações da Anped, o processo
de escolha dos agraciados ocorreu através de indicação
aberta aos associados no portal da Associação, cuja
votação encerrou no dia 6 de agosto. O procedimento
está descrito no edital 02/2013 da entidade. A homenagem leva o nome de Cora Coralina (1889-1885) em
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virtude do legado à educação brasileira deixado pela
poetisa goiana.
Parabéns Professora Rosa Helena por trabalhar
com esse tema tão importante para a Amazônia. Parabéns não só pelo trabalho acadêmico, mas também
por sua militância nessa temática.
Sala das Sessões, 1º de outubro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
REQUERIMENTO
Nº 1.148, 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 o Senhor Joilto Azêdo,
que foi eleito o novo Presidente do Boi Bumbá Caprichoso para o triênio 2014-2016, bem como seja encaminhado o referido voto no seguinte endereço: Rua Silva
Meireles, nº 1647 – CEP: 69.151.280 – Parintins/AM.
Justificação
Com 1.244 votos válidos, a chapa 01 “Nossa Estrela é o Caprichoso” formada pelo empresário Joilto
Azedo e pelo artista plástico Rossy Amoedo, venceu
a eleição para presidente do boi Caprichoso, realizada
no dia 22 em Parintins e em Manaus.
A apuração começou logo após a votação encerrada em Parintins. A chapa 1 obteve 331 votos do total
de 529 votos computados, contra 174 do candidato da
chapa 2. Em Parintins o Joilto venceu com 497 votos,
contra 242 da chapa 2.
No total o novo presidente venceu com 828 votos,
impondo uma diferença de 412 sobre outra chapa. A
chapa 1 venceu também para conselho fiscal com 815
votos no total contra 437 da chapa 2.
Joilto Azêdo e Rossy Amoedo receberam na tarde
do dia 23, as chaves dos patrimônios pertencentes ao
Boi Caprichoso. A entrega foi feita pela ex-presidente
Márcia Baranda, acompanhada da ex-vice-presidente,
Socorrinha Carvalho.
A nova administração do Caprichoso manteve
reunião com a gestão anterior para iniciar o processo de transição administrativa. Joilto Azêdo reiterou
o compromisso de unir o Boi Caprichoso e trazer o
tricampeonato.
Parabéns a nova Administração do boi azul e
branco que vocês possam desempenhar um trabalho
que amplie o patrimônio do Caprichoso e consolide a
união em torno do projeto de conquistar o tricampeonato no Festival Folclórico do ano de 2014.
Sala das Sessões, 30 de Setembro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
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Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 1.151, DE 2013
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tendo sido designada por Vossa Excelência para
integrar comitiva do Senado Federal para participar
das Reuniões da Comissão de Minas e Energia do
Parlamento Latino Americano, bem como da Sessão
Solene de Inauguração do Edifício da Sede Permanente, na Cidade do Panamá, Republica do Panamá, nos
dias 18, 19 e 20 de outubro do corrente ano, requeiro,
a teor do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal – RISF, autorização para desempenhar a referida
missão, com ônus para o Senado Federal.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do RISF,
a minha ausência do País no período mencionado.
Sala das sessões, 30 de setembro de 2013. –
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.152, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de
condolências à família, pelo falecimento do ex-prefeito
de Toledo e ex-deputado estadual paranaense Egon
Pudell, ocorrido na última sexta-feira em Francisco
Beltrão, no Sudoeste do Paraná.
Justificação
Aos 84 anos, morreu na manhã do último domingo
em Toledo, no Oeste do Paraná, Egon Pudell, uma das
mais atuantes, expressivas e respeitadas lideranças
políticas que aquela região já produziu.
Gaúcho, como a grande maioria da população
que colonizou e desenvolveu o Oeste do Paraná, Egon
Pudell, nascido em Ubiretama, distrito de Santa Rosa,
com apenas 22 anos de idade resolveu começar a vida
numa cidade que também estava começando: pioneiro,
ele chegou a Toledo no dia 23 de dezembro de 1951,
ano de emancipação do município.
Apesar de muito jovem, ele logo se tornou um dos
principais executivos da histórica empresa colonizadora
Maripá. Extremamente ativo, em pouco tempo tornou-
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-se tão conhecido que não teve nenhuma dificuldade
para, apenas cinco anos depois, em 1956, ser eleito
o segundo prefeito do município.
A partir dali, Egon Pudell tomou gosto e não
deixou mais a vida pública, sempre com o respaldo da
população: concluído o mandato de prefeito elegeu-se
vereador, conquistando, logo depois, a honrosa posição
de primeiro representante de Toledo na Assembleia
Legislativa do Paraná.
Reconhecendo seu bom desempenho na primeira administração e depois na Assembleia, o povo
de Toledo o reconduziu à prefeitura para um segundo
mandato, que ele exerceu entre 1970 e 1973. Com os
votos dos toledanos e também de habitantes de outros municípios da região, que aprenderam a admirar
e respeitar aquele político ativo, correto e realizador,
Egon Pudell voltaria mais duas vezes à Assembleia
Legislativa.
Egon Pudell escreveu seu nome nas páginas
da história de Toledo não apenas por ter sido o seu
segundo prefeito e primeiro deputado estadual. Ele
também se tornou o único político da região, até hoje,
a chegar à presidência da Assembleia Legislativa.
Como também representou o Paraná, indicado pelo
governo estadual, no Plano de Valorização da Fronteira Sudoeste do Brasil.
Mais importante, no entanto, do que as posições
que ocupou foram as obras, principalmente de infraestrutura, que Egon Pudell executou ou conquistou para
o desenvolvimento do município e para proporcionar
melhor qualidade de vida à sua população.
Em suas duas administrações ocorreram obras
como a construção da Usina do Rio Guaçu; ampliação
da Usina Carlos Mathias Becker; implantação de aproximadamente oito mil metros de rede de água; mais de
11 mil metros de tubos para galerias de águas pluviais;
rede de esgotos sanitários; realização de convênios
com a Copel para eletrificação urbana e rural; construção de 96 salas de aula; criação da Biblioteca Pública;
construção da Escola Estadual Luiz Augusto Moraes
Rego; construção do Fórum; criação do primeiro Plano
Diretor de Desenvolvimento; pavimentação de 85 quilômetros de vias urbanas; remodelação e ampliação do
Recanto Municipal; construção de caixa d’água com
capacidade de 400 mil litros; e construção da fábrica
de tubos de concreto.
É por tudo isso que sinto-me extremamente honrado em propor esta homenagem, por parte do Senado
Federal, a esse exemplo de homem público correto,
ativo, de visão e realizador que foi o inesquecível ex-prefeito e ex-deputado estadual toledano Egon Pudell.
Sala das Sessões, 1° de outubro de 2013. – Senador Alvaro Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Presidente Substituto da Autoridade Pública Olímpica, o Ofício nº 124 de 2013, na
origem, encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório de Atividades desenvolvidas pela Autoridade
Pública Olímpica, no 1° semestre de 2013.
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O expediente foi autuado da seguinte forma:
– em original como Ofício “S” n° 42/2013, que
vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE) e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).
– em cópia, como OFN 38/2013, que seguirá à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e será publicado no Diário
do Senado Federal de 2 de outubro do corrente.
É o seguinte o Ofício nº 38-CN:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-CN, o OFN 38/2013 obedecerá ao
calendário estabelecido, que será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 1-10-2013
até 6/10 prazo para publicação da matéria;
até 21/10 prazo para apresentação de relatório;
até 28/10 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 4/11 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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica o término
do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 30 de setembro do corrente,
para edição do decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº
612, de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou
em 1º de agosto de 2013.
Comunica, ainda, que o Projeto de Decreto Legislativo nº 181, de 2013, que “Disciplina as relações
decorrentes da Medida Provisória nº 612, de 2 de abril
de 2013”, de autoria do Senador Walter Pinheiro, será
encaminhado ao arquivo nos termos do art. 334, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 179/2013/CMA
Brasília, 1º de outubro de 2013
Assunto: Instalação da Subcomissão Temporária de
Resíduos Sólidos.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação, nesta
data, da Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos, conforme resultado a seguir:
• Membros titulares designados:
Senadores Aníbal Diniz, Rodrigo Rollemberg,
Valdir Raupp, Cícero Lucena e Eduardo Amorim.
• Membros suplentes designados:
Senadores Jorge Viana, Vanessa Grazziotin, Vital
do Rêgo, Flexa Ribeiro e Blairo Maggi.
• Eleição do Presidente: Senador Cícero Lucena;
• Eleição do Vice-Presidente: Senador Eduardo
Amorim;
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• Relator designado: Senador Rodrigo Rollemberg
Diante do exposto, solicito que sejam providenciadas as devidas publicações.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência designou:
– como membro titular, o Deputado Osmar Terra, em substituição ao Deputado Colbert Martins, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 621, de
2013, conforme o Ofício nº 1.172, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Deputado André Figueiredo, em substituição ao Deputado Oziel
Oliveira, e, como membro suplente, o Deputado Marcos Rogério, em substituição ao Deputado Salvador Zimbaldi, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 621, de 2013, conforme o Ofício nº 462, de 2013, da Liderança
do PDT na Câmara dos Deputados.
Os ofícios foram encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os ofícios:
Of/GAB/I/nº 1.172
Brasília, 30 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Osmar Terra passa a integrar, na qualidade de titular,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 621/2013, que “Institui o Programa Mais Médicos e dá outras providências”, em
substituição ao Deputado Colbert Martins.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
Ofício nº 462/2013 Lid-PDT
Brasília, 1º de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº
1/2002 do Congresso Nacional, indico meu nome em
substituição ao Deputado Oziel Oliveira (PDT/BA),
como membro titular, e o nome do Deputado Marcos
Rogério (PDT/RO) em substituição ao Deputado Salvador Zilbaldi (PDT/SP) como suplente, para compor a
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Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 621/2013.
Respeitosamente, – Deputado Andre Figueiredo, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 69, de 2013 (nº 152/2013, na origem), do Banco
Central do Brasil, que encaminha, em atendimento ao
disposto na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo
das emissões do real referente ao mês de agosto de
2013, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 69, de 2013
Aviso nº 152/2013-BCB
Assunto: Demonstrativo das emissões do real
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições
para emissão do real, a fórmula de apuração das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento e
controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês
de agosto de 2013, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso nº 69, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 2.291, de 2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando a vacância do mandato do Deputado Homero Pereira.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 2.291/2013/SGM/P
Brasília, 1º de outubro de 2013
Assunto: Vacância do Mandato Parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a vacância do mandato de Deputado Federal do Senhor Homero Alves
Pereira, nome parlamentar Homero Pereira (PSD/MT),
a partir de 20 de setembro de 2013, com fundamento
no art. 2º, I, a, da Lei nº 9.506/1997 e na esteira do
entendimento firmado pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania na resposta à Consulta nº
12/2006, tendo em vista sua aposentadoria por inva-
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lidez, publicado no Diário Oficial da União, em 20 de
setembro de 2013.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar a todos que
nos acompanham pela Rádio Senado e pela TV Senado.
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero-me
inscrever para falar pela Liderança da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Mário Couto, está sendo
inscrito para uso da palavra como Líder.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Eu peço a minha inscrição para breves comunicações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Para uma comunicação inadiável,
o Senador Inácio Arruda.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora Ana
Amélia, como primeira oradora inscrita; em seguida,
o Senador Rodrigo Rollemberg; e, depois, o Senador
Pedro Simon, que já está no plenário.
Com a palavra, V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Caro Presidente desta sessão, nosso Vice-Presidente
Jorge Viana, caros colegas Senadores e Senadoras,
nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da
Rádio Senado, eu venho hoje falar disto que está, Senador Rodrigo Rollemberg, estampado magistralmente
na capa do jornal Correio Braziliense, cujos editores
e, sobretudo, o diagramador têm tido uma capacidade
talentosíssima de pontualmente fazer a identificação
da manchete do dia, e a de hoje é uma manchete extremamente relevante. Hoje, o Correio Braziliense e a
sua equipe estão cumprindo com aquilo que nós chamamos de responsabilidade social. Esta é uma capa
que é para ficar na história do Outubro Rosa, caros
Senadores: “Todos contra o câncer de mama”.
Os principais monumentos de Brasília serão iluminados de rosa a partir das 18 horas de hoje, em nome
de uma causa nobre: o combate ao tumor que mais
aflige as mulheres no Planeta. Washington, Tóquio,
Paris também devem colorir seus cartões postais. O
Correio Braziliense aderiu à campanha, que é parte
de uma iniciativa mundial e se repete em outubro na
capital pelo terceiro ano consecutivo. Durante todo o
mês de outubro, diversas instituições vão promover
ações alertando sobre a importância da prevenção,
do diagnóstico precoce dessa doença.
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Quero também aproveitar, já que fiz referência
ao Outubro Rosa e a esta capa magistral do Correio
Braziliense de hoje, agradecer à Rede Globo de Televisão, que possibilitou a vinda hoje à tarde da atriz Totia
Meireles, que recentemente, na novela Salve Jorge,
interpretou a vilã Wanda. Ela tem sido uma celebridade
muito comprometida com a campanha de prevenção e
combate ao câncer e com as causas femininas.
Quero também agradecer, porque hoje ao meio-dia, na Presidência do Senado Federal, pela iniciativa do Senador Renan Calheiros, com o apoio da Drª
Cláudia Lyra, Secretária-Geral da Mesa, e de toda a
equipe de relações públicas do Senado Federal, o
trabalho realizado quando lançamos, na presença de
várias Senadoras, como a Vanessa Grazziotin, da Procuradoria da Mulher, da Senadora Ana Rita, Presidente
da CDH, da Senadora Angela Portela, que faz parte da
Mesa do Senado, da Senadora Lúcia Vânia, da Ouvidoria do Senado Federal, da Senadora Maria do Carmo, e também da presença entre nós dos Senadores
Vital do Rêgo, Rodrigo Rollemberg e Sérgio Souza.
E registro também a presença naquela cerimônia do
meio-dia hoje aqui, da Deputada Jô Moraes e da Deputada Benedita da Silva, além de outras Deputadas
que não menciono aqui por conta de que hoje, como
é sessão deliberativa, o tempo é menor.
As mobilizações do Outubro Rosa, Sr. Presidente,
importante e tradicional iniciativa contra o câncer de
mama, começam hoje no Brasil e em várias capitais
do mundo, como a gente pôde mostrar. O número de
mulheres saudáveis dispostas a retirar a mama, mesmo
sem qualquer diagnóstico de câncer ou indicação cirúrgica, mais que dobrou, desde maio deste ano, quando
a famosa e festejada atriz Angelina Jolie anunciou ao
mundo a retirada radical da mama. A atriz descobriu
uma mutação genética que a torna propensa a desenvolver tumores nos seios e nos ovários.
A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP) ainda não tem dados estatísticos sobre o
que os médicos estão chamando de “efeito Angelina Jolie”. A frequência dos pedidos que chegam aos
consultórios dos filiados à entidade, entretanto, tem
aumentado, significativamente, desde a decisão da
atriz de fazer a adenectomia profilática, tipo de cirurgia que retira partes internas da mama e também das
axilas, preservando apenas o mamilo e um pouco da
pele. Segundo os oncologistas, esse comportamento é
preocupante e demonstra a falta de informações para
pacientes, amigos e familiares que lidam com o câncer, grave doença que está entre as mais mortais do
mundo, especialmente no universo feminino.
Para evitar exageros ou cirurgias indevidas, os
médicos especializados sugerem exames preventivos,

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

como o autoexame e a mamografia. Os especialistas
lembram que só 10% dos tumores têm origem genética. Isso equivale a 0,2% da população mundial que
carrega, possivelmente, essas mutações genéticas.
Por isso, a importância da prevenção e da vigilância, com visitas regulares ao médico e informações
confiáveis.
A boa notícia é que, no caso do câncer de mama,
as chances de cura aumentam 95%, quando a doença
é descoberta no início, com a ajuda de ações preventivas. As pesquisas científicas para permitir melhores
tratamentos contra o câncer também têm avançado
muito em todo o mundo. O projeto internacional Atlas
do Genoma do Câncer, liderado por especialistas internacionais e conhecido internacionalmente como
TCGA, pretende analisar, até 2015, mais de 10 mil
tumores, ligados a 25 tipos de câncer.
Artigos publicados na revista Nature Genetics, já
demonstram resultados animadores. Após a análise
criteriosa do código genético (DNA) de quase oito mil
tumores, uma equipe de pesquisadores conseguiu informações que permitirão tratamentos mais racionais
e efetivos contra o câncer.
A principal conclusão é que, muitas vezes, tumores em órgãos diferentes – um localizado na garganta
e outro na bexiga, por exemplo – podem ter perfil genético surpreendentemente parecido. Para os oncologistas, isso significa que será possível usar todo o
conhecimento já disponível para combater a doença
em outros órgãos de modo mais eficaz, com o uso de
medicamentos anticâncer, mais modernos.
Ao cobrir com a cor-de-rosa os principais monumentos de grandes cidades do mundo e do Brasil,
como o Congresso Nacional, queremos, portanto, reforçar a importância da luta contra o câncer. O objetivo
é criar condições,
O objetivo é criar condições, sobretudo no setor
público, para o combate eficiente a essa grave doença,
que, mata, por ano, mais de 1 milhão de pessoas em
todo mundo, segundo dados da Organização Mundial
de Saúde (OMS). É também oportunidade para atrair,
cada vez mais, adeptos a essa nobre causa.
Hoje, inclusive, como eu disse, a atriz da Rede
Globo, Totia Meirelles, que interpretou, Wanda, na novela Salve Jorge, veio a Brasília, exclusivamente, para
participar das mobilizações do Outubro Rosa. Há anos,
a atriz e diversas entidades “vestem a camisa” contra
o câncer de mama.
Vale lembrar, também, que o Outubro Rosa, movimento nascido nos Estados Unidos em 1985, chegou
ao Brasil em 2007 por meio da Federação Brasileira de
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama
(Femama), presidida por Maira Caleffi. Nos últimos cinco
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anos, a causa tem sido apoiada por outras entidades
filantrópicas, como o Instituto Oncoguia, presidido por
Luciana Holtz, e entidades como a Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer (Abac-Luz) e
a Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília (Grupo Recomeçar).
Os desafios ainda são muitos. Segundo o oncologista Paulo Hoff, os R$2,2 bilhões que o Ministério
da Saúde destinam, todos os anos, para o tratamento
oncológico ainda são insuficientes para lidar com os
500 mil novos casos de câncer que surgem anualmente no Brasil.
No último dia 24 de setembro, tive uma grata e
feliz surpresa que me fez acreditar ainda mais na importância desta Casa para essa nobre luta contra o
câncer. Bia Dias, vítima do câncer de mama e moradora de Porto Alegre, me enviou uma singela e emocionante mensagem, via rede social, muito agradecida.
É que, por causa da Lei 12.802/2013, da qual participei como relatora, e que garante às vítimas de câncer
a reconstituição da mama no mesmo ato cirúrgico já
está em vigor desde abril deste ano. Então, ela pôde,
felizmente, sair do hospital com as duas mamas totalmente reconstruídas.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senadora Ana Amélia, quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento. Tive oportunidade de participar na Presidência, há poucas horas, do
lançamento da campanha Outubro Rosa, que é uma
campanha de conscientização, e quero cumprimentar
V. Exª pelo conjunto de projetos que apresentou, que
relatou, tendo sido, nesta Casa, uma grande defensora do direito das mulheres mastectomizadas. Quero,
aqui, também...
(Soa a campainha.)
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – ...registrar o papel de diversas entidades e instituições pelo trabalho que desenvolvem.
V. Exª citou há pouco o trabalho da Ong Recomeçar,
que é presidida por uma jovem, Joana Jeker, que vem
fazendo um trabalho fantástico de conscientização da
necessidade da prevenção e, ao mesmo tempo, também, do tratamento posterior àquelas mulheres que
foram acometidas do câncer de mama. Portanto, quero
cumprimentar também o Correio Braziliense pela belíssima capa que traz hoje. Essa é uma das características do jornal Correio Braziliense, cujas capas são
muito criativas, muito instigantes e hoje traz, realmente,
uma grande inovação, conclamando toda a população
a se envolver nesse processo de conscientização e de
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prevenção ao câncer de mama. Parabéns a V. Exª. Eu
tenho convicção de que a população do Rio Grande
do Sul e também a população de todo o Brasil têm um
grande orgulho da senhora como Senadora, Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada Senador Rodrigo Rollemberg. O grupo Recomeçar, liderado por essa jovem combativa, é
um exemplo para o Brasil inteiro aqui em Brasília do
trabalho que faz, especialmente do mutirão de recomposição da mama. Então, eu queria agradecer a V.
Exª pelo aparte, que quero que considere como parte
integrante deste meu pronunciamento, agradecendo
já ao Presidente Jorge Viana, que, com a sensibilidade que tem por estarmos hoje começando o Outubro
Rosa, se ele me der, para terminar, porque penso que
a matéria é relevante.
O médico que a atendeu a Bia usou a lei, ao retirar uma das mamas atingidas pelo tumor, fazendo a
imediata reconstrução das mamas de Bia, como prevê
o novo marco legal. Na mesma cirurgia, a paciente foi
anestesiada uma única vez para os dois procedimentos cirúrgicos, retirada e reconstituição! Felizmente,
ela não precisou sair do hospital mutilada, drama que
ainda atinge milhares de mulheres diagnosticadas com
câncer de mama. Foi mais um motivo para aumentar
a minha satisfação e a confiança sobre essa notícia
tão importante e a confiança na Casa Legislativa em
fazer a diferença.
O caso de Bia me fez refletir também sobre a
responsabilidade das leis aprovadas aqui no Senado
e do necessário empenho dos legisladores, Senadores e Deputados Federais, para promover a rápida
aprovação de projetos com importantes impactos no
real cotidiano das pessoas. Como informa a belíssima
campanha institucional do Senado Federal, publicada
em diversas comunicações da instituição, “o tratamento
do câncer de mama...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
...não precisa deixar marcas”.
A marca que a campanha se refere é a da indesejável mutilação. É importante ressaltar que essa lei,
sabiamente sancionada pela Presidente Dilma Rousseff, que foi sensível a essa sugestão legislativa, teve
seus frutos plantados aqui, nesta Casa, e na Câmara
dos Deputados.
A nova lei foi resultado, primeiramente, de iniciativa da Deputada Federal licenciada, Rebecca Garcia
(PP – AM), do meu Partido, com muita alegria, atualmente Secretária de Governo do Estado do Amazonas,
que apresentou o PLC 2.784/2008. Anos mais tarde,
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essa proposta se transformaria em tão importante lei
que cito agora. Por isso, quero convidar as assembleias
legislativas, as câmaras de vereadores, prefeituras e
todas as autoridades públicas do Executivo, Legislativo e do Judiciário para abraçarem o “Outubro Rosa”,
durante todo este mês. É uma campanha maior que a
luta contra o câncer de mama. É uma ação em defesa
da saúde não apenas das mulheres, mas também dos
homens, também vítimas do câncer de mama, ainda
que em menor frequência.
Nós estamos mobilizados aqui no Senado Federal. Há a tradicional iluminação em rosa do monumento
que representa esta Casa, prevista para ser acionada
às 18h30, durante todo o mês de outubro. A iniciativa
é para conscientizar a população e as autoridades públicas sobre os riscos do câncer de mama e difundir
informações sobre o modo mais eficiente para o diagnóstico e o tratamento.
É necessária a mobilização contra o câncer e em
favor da vida! Isso é importante porque ajuda a levar
informações aos lugares mais difíceis e longínquos
deste País. São dados sobre o diagnóstico precoce, a
visita regular ao médico, a mamografia, o autoexame.
Uma das dificuldades mais apontadas pelos especialistas em câncer é a ausência de informação. Por isso,
temos a obrigação de fazer chegar o conhecimento
produzido sobre a doença ao maior número possível
de pessoas.
Quando um Município como o de Santiago, que
fica a 470km da capital do meu Estado, Porto Alegre,
estimula a mamografia com o apoio da coordenação de
Gisele Ribeiro, do Centro Materno Infantil do Município,
as chances de salvar vidas aumentam. Nessa cidade
do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 50 mil
habitantes, 80 mulheres acima de 40 anos fazem o
exame de mamografia todos os meses. É uma pequena
cidade do Sul do País que faz do Outubro Rosa uma
inspiração para ajudar nas políticas de prevenção. Por
isso, a importância de esclarecer e informar.
Em vigor desde 23 de maio deste ano, outra lei,
de autoria do ex-Senador Osmar Dias e relatada por
mim, aqui no Senado, é também resultado de amplos
debates com a sociedade.
(Soa a campainha.)
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
O novo marco legal estabelece prazo de até 60 dias
para o Sistema Único de Saúde iniciar tratamentos
contra o câncer.
Outra iniciativa legislativa, de minha autoria, em
tramitação no Congresso Nacional, é o PL no 3.595,
que tenta permitir o acesso às políticas de prevenção
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e tratamento do câncer de mama por mulheres portadoras de deficiência.
Há ainda o PL no 3.998, aprovado recentemente
na Câmara Federal e que chegará em breve ao Senado. Esse projeto prevê a inclusão de medicamentos de
uso oral contra o câncer nas coberturas obrigatórias
dos planos de saúde para permitir tratamento em casa.
Hoje, inclusive, li uma notícia no jornal Folha de
S.Paulo que tem tudo a ver com esse projeto. Graças
ao trabalho que tem sido feito no Legislativo, a consulta
pública que a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) abriu para incluir as mudanças no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde recebeu
7.340 participações. Foi um recorde entre os 52 processos semelhantes que o órgão já realizou.
A ANS faz uma portaria que pode ser temporária.
Uma lei como essa de minha autoria será permanente.
Para conseguirmos avanços importantes, a proposta ganhou não apenas o meu empenho, mas o
apoio do Senador Waldemir Moka, no Senado, e dos
Deputados José Antônio Reguffe, Jandira Feghali e
Ricardo Berzoini. Agora, a proposta volta ao Senado
e esperamos que a mesma ingresse para o grupo das
ações agregadoras na luta contra o câncer no Brasil.
De novo agradeço ao Senador Renan Calheiros,
que recomendou à Secretária da Mesa, Drª Cláudia
Lyra, que consiga colocar, de preferência, esta matéria
em votação neste mês de outubro. Ela que está com a
redação final lá na Câmara dos Deputados.
De acordo com oncologistas, o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta em 95% as chances
de cura. Em 2010, cerca de 450 mil mulheres morreram
vítimas desse tipo de tumor. No Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Mastologia revelam que o índice
de novos casos de câncer de mama passou de 75%,
em 1975, para quase 89%, no ano passado.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– São esperadas 52.680 novas ocorrências somente
para este ano, segundo informa o Instituto Nacional
de Câncer.
Por fim, meu caro Presidente, a Drª Antonieta
Barbosa, uma advogada pernambucana, que admiro
muito e que conheci em um desses fóruns de debate
sobre o câncer, lá em Erechim, escreveu um guia completo e atualizado sobre como os pacientes, familiares
e amigos de quem tem câncer podem se beneficiar
dos marcos legais existentes em nosso País, muitos
deles desconhecidos.
Ela descobriu, há 13 anos, ser portadora dessa doença assustadora. E, na batalha para superar
o câncer, sentiu na pele o calvário que é ser doente
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de câncer no Brasil. A experiência dela a transformou
numa colecionadora de informações sobre leis e dados gerais que resultaram no livro Câncer – Direito e
Cidadania. Foi a forma nobre que ela encontrou para
diminuir o sofrimento e tentar cobrir essa deficiência,
essa falta de informação.
São, portanto, caminhos que convergem para
um objetivo maior: a luta contra o câncer e a preservação da vida de mulheres e de homens. Portanto, os
casos de Bia Dias e da Antonieta Barbosa, que citei
durante meu pronunciamento, são tão reveladores;
demonstram o quanto nós mulheres e homens públicos podemos contribuir, de verdade, para amenizar os
dramas e as dores das pessoas, sobretudo daqueles
que estão sendo obrigados a lidar com tão indesejável
e grave doença.
Abracem essa causa, hoje e sempre!
Muito obrigada, Presidente, pela compreensão.
Dessa forma, o senhor também ajudou a fazer e a se
mobilizar na campanha de prevenção ao câncer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senadora Ana Amélia, eu queria
cumprimentá-la por trazer esse tema e por fazer isso
através da exposição de um dos jornais da Capital
Federal da República, que, de fato, faz um bom uso
desse instrumento poderoso, que é o da imprensa, o
da informação, como bem colocou o Senador Rodrigo.
Parabéns pelos dados trazidos, pelas informações
e pelo registro da importante capa do jornal Correio Braziliense, de hoje, obviamente, com o devido conteúdo.
Eu convido, então, para fazer uso da palavra,
como Líder da Minoria e da Oposição, Senador Mário Couto. Em seguida, Senador Rodrigo Rollemberg,
como orador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje é o Dia Internacional do
Idoso. O Brasil inteiro, os brasileiros e as brasileiras,
paraenses, de nossa Srª de Nazaré, sabem da situação do idoso neste País. O idoso sofre, o idoso é abandonado, o idoso tem poucos direitos nesta Pátria. O
idoso hoje não tem o direito de andar em ônibus em
áreas urbanizadas, gratuitamente. Muitas vezes, até em
áreas municipais, não aceitam o passe livre do idoso.
Já fizemos, aqui no Senado, vigílias, já fomos
até altas horas da noite. Lembro-me de tua presença,
Pedro Simon. Conseguimos quase nada. E há um silêncio hoje em relação a isto, a este movimento pró-idoso. Da Cobap, da Associação dos Idosos, não vejo
nenhum movimento em si.
A Presidenta Dilma continua dizendo que o Brasil
não tem dinheiro para beneficiar os idosos.
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Como pode? Como, meu caro Pedro, como pode
uma pátria que a Presidenta da República gasta, em
cartões corporativos, no mês de agosto, R$32 milhões?
É verdade, brasileiros! Pior, brasileiros, é que ninguém
pode ter acesso a esses gastos!
Qual é o país deste mundo em que isso acontece? Só em país ditatorial.
Brasil, R$32 milhões em gastos com cartões corporativos e se qualquer Senador da República deste
querido Brasil quiser saber os detalhes desses gastos, como eles foram gastos, não tem o direito, como
representante do povo de cada Estado deste País.
Idosos, enquanto vocês suspiram pela maldade
de um poder, a Presidenta Dilma faz uma viagem para
Nova Iorque e se hospeda no St. Regis, um dos mais
caros e mais luxuosos hotéis do mundo.
A diária da Presidenta da República, meu nobre
Pedro, custou R$25 mil.
Querido Brasil, onde estamos nós? Pátria amada, qual o respeito que os governantes têm por seus
filhos, Pátria amada?
Se você quiser saber quanto a Presidenta Dilma
gastou, R$25 mil numa diária, só a diária, mais o que
ela gastou no hotel, você não tem o direito de saber.
No cartão corporativo, quem mais gastou nesta
Pátria foi a Presidenta da República no mês de agosto,
R$3,6 milhões. Ela própria! Cartão dela!
E os aposentados? A cada dia, tiram deles; a
cada mês, tiram deles. A geladeira seca, a fome na
sua mesa; o deslocamento, o pior possível.
Aqueles aposentados que trabalharam tanto por
esta Pátria, Dilma! Não foi isso que vocês pregaram
antes de estar no poder. Não era isso que se ouvia;
não era isso que se falava nos palanques.
Nunca foi dito no palanque que o presidente ou a
presidenta de um país iria se hospedar num dos melhores hotéis de Nova Iorque e pagar por uma diária R$25
mil. Nunca se falou que a Presidência da República
gastaria por mês R$35 milhões com cartões corporativos, e que só a Presidente gastaria R$3,6 milhões.
Isso é uma afronta ao País! E pior: essas despesas são proibidas! Proibidas! Proibidas, Brasil – é
verdade! –, de ser divulgadas. Nem a imprensa, nem
Deputados e Senadores poderão ter acesso a esses
gastos. Eles são ocultos, eles são escondidos da população brasileira.
Enquanto isso, nada, absolutamente nada se pode
comemorar no Dia dos Idosos neste País. O que se
pode fazer é chorar a situação de cada idoso, aquele
que deu o seu suor pelo País, aqueles muitos mutilados no trabalho, que estão nas suas camas, outros...
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... que não têm direito a viver e consolidar o resto da sua vida, porque o País não lhe dá esse direito,
porque o País não quer lhe dar esse direito, porque
todo mundo pode gastar e roubar nesta Pátria.
A história mostra que estamos passando pela
época mais corrupta deste País. É corrupção para tudo
quanto é lado neste País. A Presidenta sabe – já vou
descer, Presidente – que uma boa gestão se começa
dando exemplo.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A Presidenta sabe que uma boa gestão começa
dentro de casa, dentro da própria Presidência, exemplo dela mesma, da Presidenta da República, exemplo dos Ministérios, a contenção de gastos públicos,
dos quais Brasil tem um dos maiores do mundo. E o
exemplo começa pela Presidência da República, com
gastos inacreditáveis, citados por mim agora.
E eu já disse ao Brasil e aos Senadores que jamais virei a esta tribuna se não tiver dados oficiais.
Jamais acusarei qualquer colega, qualquer presidente,
qualquer ministro se não tiver dados oficiais na minha
mão, porque não quero depois que me desmoralizem.
Eu tenho honra. Nasci no Marajó, nasci na pobreza e me criei na pobreza. Sei o que é pobreza, sei
o que é sofrimento, vi meus avós sofrerem junto com
a minha família e comigo a miséria, porque que o Governo não nos ampara, porque o Governo esquece,
porque o Governo abandona. Essa é a triste realidade
do que trago hoje a esta tribuna...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ...mostrando o que eu jamais desejaria mostrar
na minha vida: o que a Presidenta da República gasta,
o que a Presidência da República gasta. E agora tirou
o nosso direito constitucional de fiscalizar. Eu posso
dizer quanto gastou, mas não posso dizer, Brasil, em
que foi gasto, como foi gasto, porque a Presidenta do
meu País não deixa, não permite, não quer que o povo
brasileiro saiba.
Não foi isso o que eles pregaram nesses 20 anos
que conheço da história deles.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Mário
Couto.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Rodrigo Rollemberg.
Faço antes, porém, com autorização do caro colega, a leitura de um expediente.

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica às Senhoras e aos Senhores Senadores e Parlamentares que
está convocada sessão solene do Congresso Nacional,
a realizar-se no dia 15 de outubro do corrente, terça-feira, às onze horas, no plenário do Senado Federal,
destinada à promulgação da Emenda Constitucional
nº 75, de 2013, 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 artista brasileiros,
bem como os suportes materiais ou arquivos digitais
que os contenham” – PEC da Música.
Então, fica convocada para dia 15 de outubro,
terça-feira, às 11h, no Plenário do Senado Federal,
sessão para promulgação da PEC da Música.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, V. Exª, Senador
Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge
Viana, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, jornalistas aqui presentes, nesta
semana, pelo menos 1.200 indígenas, agricultores e
quilombolas participarão da Mobilização Nacional Indígena. Hoje à tarde haverá manifestações aqui em
Brasília e, a partir de amanhã, estão previstos protestos
em São Paulo, Belém, Rio Branco e Fortaleza, além
de cidades do interior.
Esses povos trazem ao Congresso uma pauta
coesa e pertinente de reafirmação dos direitos assegurados às populações tradicionais pela Constituição,
que, justamente nesta semana, completa 25 anos de
promulgação.
Nada mais simbólico do que acolher os povos
originários do Brasil neste momento em que se celebra
uma Constituição que nasceu da força do povo brasileiro e, por isso mesmo, se constituiu num imenso avanço político no processo de redemocratização do País.
Esta é a Casa dos brasileiros e por isso deve garantir a abertura e o compromisso de dialogar com a
diversidade das manifestações e forças representativas
do País. É uma pena que, em todos esses anos, as
comunidades indígenas tenham contado com apenas
um Parlamentar aqui no Congresso, que foi o Cacique
Mário Juruna. Mas nós, que hoje colocamos o nosso
mandato a serviço do povo brasileiro, temos a obrigação de contribuir para que o movimento indígena
tenha uma voz que seja menos de ocupação e mais
de representação na política nacional.
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A Constituição de 1988 firmou princípios avançados: o direito ao meio ambiente saudável, a função
social da propriedade, a diversidade étnica e cultural,
princípios que devem constituir as bases de novas
políticas públicas e de uma nova relação entre povo e
Estado e que devem, portanto, nortear qualquer discussão ou matéria que venha a se desenvolver aqui,
nesta Casa.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, não podemos mais adiar a construção de um debate aberto,
transparente e responsável.
Entendo que o Senado, como Casa Revisora,
como Casa da Federação, tem o papel importante de
moderação, de ponderação e de busca de entendimento, porque, se reconhecemos que as atividades agrícolas e pecuárias são estratégicas para a economia e
para o desenvolvimento brasileiro, nós também temos
que ressaltar a importância da contribuição cultural das
populações indígenas ao País, além do extraordinário
serviço ambiental que esses povos prestam ao Brasil,
pois tão importante quanto o capital econômico é o
capital humano, simbólico e ambiental de uma Nação.
Os povos indígenas são os guardiões da biodiversidade das terras brasileiras, terras da União, que
são terras de todos nós. É claro que temos interesse
em manter essas terras, porque sãos reservas da biodiversidade e de um patrimônio genético riquíssimo que
agora começa a ser explorado e conhecido.
Graças ao seu trabalho de manejo e preservação
das florestas, os povos indígenas contribuem para a
estabilidade do clima, para o ciclo das chuvas na Amazônia e no resto do Brasil. Esse serviço beneficia todos,
inclusive são do interesse do próprio agronegócio, já
que, por garantir o ciclo da água funcionando, permite
o aumento da produtividade e a sustentabilidade da
própria agricultura.
Nesse sentido, quero me colocar à disposição
para apoiar os programas que incentivem a produtividade na agricultura, que inovem com novas tecnologias.
Neste ano, foi sancionada pela Presidenta Dilma
lei de minha autoria, a Política Nacional de Integração
Lavoura-Pecuária-Florestas, que constrói estímulos
para que os produtores brasileiros possam aliar altos índices de produtividade com sustentabilidade ambiental.
Essa tecnologia de integração foi desenvolvida
pela Embrapa e hoje é considerada o grande instrumento capaz de otimizar a utilização do solo, compatibilizando aumento da produtividade com preservação
ambiental e evitando o avanço da agricultura sobre
biomas preservados.
Temos alternativas viáveis e com bom retorno
financeiro para desenvolver uma agricultura aliada à
sustentabilidade. Este é o caminho a seguir. O Brasil
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é o quarto maior produtor agrícola do mundo e ainda
tem bastante espaço para evoluir, aliando segurança
alimentar e aumento da produtividade ao investimento
em tecnologias, à inclusão social no campo e à proteção do meio ambiente e dos povos tradicionais.
Para mudar a realidade no campo e equipar a
situação brasileira frente à agricultura de economias
mais desenvolvidas, torna-se fundamental atuar de
maneira que os riscos da atividade sejam minimizados.
Garantir o direito dos povos indígenas é também
garantir a qualidade do nosso desenvolvimento, pois
sem paz no campo e na floresta não há segurança
para os investimentos e sem biodiversidade não há
produtividade.
Dito isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é preciso reconhecer que estamos diante de um movimento agressivo e perverso que tenta oprimir os povos indígenas do País. E não é esta visão que temos
que dar para o Brasil e para o exterior. O desafio do
Governo é construir uma boa equação entre proteção
das florestas, terras indígenas e setor produtivo. E ao
Parlamento brasileiro cabe o debate amplo, a transparência dos processos legislativos e a defesa dos
direitos constitucionais dessas populações.
Para isso, quero trazer algumas reflexões e dimensões estratégicas de um grande entendimento.
A Constituição de 1988 determina que o direito
indígena sobre a terra precede toda e qualquer posse
ou propriedade. Por isso mesmo a homologação das
terras indígenas não é uma questão política. É uma
questão técnica. Entendo que esse é um ato administrativo e não é de bom alvitre politizar esse debate,
trazendo a decisão sobre os processos demarcatórios
para o âmbito do Congresso Nacional. Isso seria um
retrocesso histórico na afirmação dos direitos indígenas, que tiveram esse direito, uma grande conquista
na Constituição de 1988.
Um eixo essencial nesta discussão também é a
reestruturação da Funai, para que possa exercer com
maior rigor a condução dos processos demarcatórios,
com segurança e qualificação técnica e jurídica dos
relatórios. Hoje a Funai está sucateada, trabalha com
um orçamento mínimo, com um número exíguo de
funcionários para atender todas as terras indígenas
do País. Não é esvaziando a Funai que se resolverá o problema da fragilidade dos laudos. Muito pelo
contrário. Não se faz política indigenista alijada dos
antropólogos. É preciso definir critérios rigorosos que
assegurem a qualidade da seleção dos técnicos e da
elaboração dos processos demarcatórios. Somente
uma Funai forte pode dar essa segurança.
Cabe, ainda, inserir a discussão das demarcações
de terras indígenas dentro do necessário debate sobre
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a situação fundiária do País. Hoje, o Brasil tem uma das
estruturas fundiárias mais desiguais do mundo, com
apenas 1,5% dos proprietários de terras rurais efetivamente ocupando 52,6% de todas as terras agrícolas.
Senador Pedro Simon, me chama a atenção
quando vejo parte da nossa elite dizendo que é muita
terra para pouco índio. E eu me lembro de um artigo
do jurista Dalmo Dallari em que ele diz: “Se é muita
terra para pouco índio, isso nos permite dizer, numa
estrutura fundiária tão concentrada como a brasileira,
que também temos muita terra para pouco branco.”
Enraizada em um processo colonial marcado pela
formação de latifúndios, a questão agrária brasileira
tem mantido a tendência concentracionista, em que
camponeses e quilombolas também estão submetidos
à lógica do mais forte nos processos de implantação
de assentamentos rurais e de titulação das terras.
Junto a isso, soma-se o fato de que a questão
agrária passou a ser, também, uma questão geopolítica.
Existe no Brasil, e a própria ONU já explicitou isso, um
cenário de neocolonialismo. Ou seja, há um processo
intenso de aquisição de terras por várias potências que
têm escassez de recursos naturais.
De um lado, é frequente o discurso de que a demarcação de terras indígenas representa uma ameaça à soberania nacional, o que considero uma grave
distorção dos fatos. Por outro lado, não se trata como
deveria essa séria ameaça estrangeira à nossa soberania, que é a aquisição de terras por estrangeiros,
sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de
norma, sem, sequer, uma revisão das terras que foram
adquiridas irregularmente.
Temos, portanto, de uma forma muito clara, um
peso e duas medidas. Ou seja, o mesmo fundamento
com decisões absolutamente divergentes e conflitantes.
Uma matéria da Folha de S.Paulo, publicada em
novembro de 2010, com dados do Incra, informou que,
entre novembro de 2007 e maio de 2010, estrangeiros
compraram “o equivalente a 22 campos de futebol por
hora”, na aquisição de 1.152 propriedades de terra com
área total de 515,1 mil hectares.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Dessas terras, 69% das propriedades estão no bioma Cerrado. Esta sim é uma grave
ameaça à nossa soberania.
É preciso também considerar o gravíssimo quadro
de violação de direitos humanos ao qual estão submetidos os povos indígenas no Brasil. Segundo levantamento do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 563
indígenas foram assassinados no Brasil nos últimos
dez anos. Esse dado é vergonhoso! Nem no Chile,
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onde os mapuches são considerados “terroristas”, há
um quadro político tão desumano como o que ocorre
no Mato Grosso do Sul. O silêncio cotidiano sobre o
genocídio indígena no Brasil é alarmante, convivemos
diariamente com um dos casos mais graves de violação de direitos humanos no mundo, como é o caso
dos guaranis kaiowás. É preciso rever urgentemente o
tratamento que o País tem dado a esses povos.
Entendo que o Estado deve assumir o ônus de
ter titulado terras indígenas em nome de particulares.
Deve reconhecer seu erro e ressarcir tanto os indígenas
como os atuais proprietários. O histórico das reocupações indígenas e das desocupações por ordem judicial
indica que o cumprimento das ações de reintegração
de posse não encerra a questão.
Entendo que, se ao longo dos anos, o Estado
brasileiro – seja através dos Estados, seja através da
União – propiciou, através de programas de assentamentos fundiários de diversos tipos, que alguns produtores fossem instalados em terras posteriormente
reconhecidas como indígenas, nós devemos estudar
a melhor alternativa jurídica para permitir que o Estado indenize esses produtores rurais, a fim de garantir
a demarcação das terras indígenas.
Precisamos definir o que é terra adquirida de
boa-fé, quais são títulos entregues pelo Estado, quais
foram griladas, o que foi concedido pela Funai, enfim.
Será preciso ter um levantamento sério desta situação
fundiária no Brasil. Esse levantamento separaria quem
agiu com violência, de má-fé, daqueles que receberam
os títulos do próprio Estado e, nesse sentido, foram levados a acreditar na legalidade e legitimidade da aquisição. Quem grilou terra não poderá reclamar direitos
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... e deverá ressarcir à União,
para que os territórios sejam então demarcados.
Acredito, Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que esta é uma possível saída para este impasse,
uma solução com chances concretas de redução de
conflitos e de avanço real no processo de regularização dessas terras.
Entendo que devemos caminhar na busca de
um debate ético considerando o bom senso. Ético é
reconhecer a necessidade de criarmos um ambiente
de convivência pacífica, reconhecendo o direito inalienável que as populações indígenas têm à demarcação
das suas terras.
Esse é o desafio de todos nós. Vamos pensar
juntos em alternativas que possam trazer uma solução permanente, e não apenas respostas paliativas
a conflitos pontuais. Este é o momento de reafirmar
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a face inovadora da nossa Constituição, sem permitir
retrocessos. Eis a melhor forma de celebrar seus 25
anos de promulgação, mantendo os direitos assegurados por uma Constituição feita com o povo, pelo povo
e para o povo.
Quero aqui, neste momento em que finalizo este
pronunciamento, Sr. Presidente, fazer uma homenagem
aos irmãos Villas-Boas pela visão, pelo espírito público
e pelo imenso patriotismo.
Tive oportunidade, no ano passado, de visitar
o Parque Nacional do Xingu e ali assistir à cerimônia
do Quarup, a cerimônia mais emocionante que já tive
a oportunidade de presenciar. Vi ali a importância da
demarcação de uma grande área – como terra indígena o Parque Nacional do Xingu – para que os diversos
povos ali, os iaualapitis, cuicuros, camaiurás, kalapalos
e diversas outras etnias e denominações indígenas pudessem conviver com dignidade, em harmonia com a
natureza, mantendo a sua cultura e as suas tradições
com boa qualidade de vida.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –Na Rio+20 ficou claro para mim
que o Brasil é um dos poucos países do mundo que
têm a possibilidade de inaugurar um novo modelo de
desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento realmente sustentável e, para isso, não podemos perceber
as populações indígenas como entrave ao desenvolvimento. Muito pelo contrário, temos que incorporar
toda a sua riqueza, toda a sua sabedoria, toda a sua
diversidade cultural como mais um instrumento no
processo de desenvolvimento do País.
Espero que a Constituição Brasileira seja reafirmada, porque nós tivemos uma grande conquista com
os direitos sociais, com os direitos das populações
indígenas, e é desta forma, ampliando os direitos sociais, que devemos celebrar os 25 anos da Constituição brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg por tratar de um tema da maior importância, um tema complexo. O Brasil precisa encontrar
uma maneira de, de fato, fazer o acolhimento. Há essa
manifestação aqui na frente do Congresso Nacional.
É importante ser mantido o diálogo, é importante que
se encontre um caminho para dar as garantias a esses povos indígenas e, ao mesmo tempo, termos um
ambiente de paz no campo, que é tão necessário para
que o Brasil siga sendo uma referência na produção
de alimentos no mundo.
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Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, primeiro, fazer referência a esta semana,
porque ela começa com dois atos muito significativos.
O primeiro é a marcha dos povos originários, que, por
uma confusão dos agentes colonizadores, denominou-se de índios, porque achavam que estavam chegando à Índia. Mas aqui nós tínhamos já os guaranis, os
tupis, nós tínhamos os incas, nós tínhamos povos que
desenvolviam essa região – uns em patamares avançados, como os incas, os maias e os astecas, e outros
em patamares menores, como os guaranis e os tupis.
Mas é muito importante a referência nação tupi, porque eles se comunicavam com um idioma comum do
Amapá até praticamente Buenos Aires, numa única
língua. Era um fato inédito para o mundo, naquela época. A maioria das nações da Europa ainda balbuciava
dialetos os mais diversos, originários de interseções
entre o latim, o grego, línguas eslavas e línguas com
base no aramaico. Então, você tinha uma diversidade
gigantesca de dialetos na própria Europa, já muito mais
desenvolvida que essas regiões do mundo.
Mas é muito importante darmos conta de uma
Machu Picchu, existente em nosso continente, ou da
civilização asteca, que já tinha empresas, tinha um
comércio ativo. É muito importante verificarmos essa
questão.
E faço referência a duas figuras. Uma é da nossa
história, no Ceará: uma senhora, Maria Amélia, defensora das tribos nativas que faz um grande trabalho no
meu Estado, é uma referência da luta dos povos nativos. No caso do Brasil, lembro a figura do Marechal
Rondon, cujo trabalho nós não podemos esquecer.
E qual é o aspecto que faço questão de destacar
em relação a Rondon? É que ele pensava o zelo com
as tribos nativas num projeto de desenvolvimento do
próprio País e não numa ideia de enclaves, isolando
as tribos. Ao contrário, era um processo de desenvolvimento comum, no qual aqueles que aqui chegaram
e passaram a conviver neste território, os brancos
portugueses, depois os negros africanos, e os nativos formavam uma grande nação, como destacou, na
sequência, Darcy Ribeiro em seu magnífico texto O
Povo Brasileiro. É preciso dar valor a este aspecto: a
integração do processo de desenvolvimento das tribos
nativas e de todos aqueles que aqui chegaram, é um
processo comum.
E atentos devemos ficar às tentativas seguidas de
criar dificuldades ao nosso projeto de desenvolvimento,
aproveitando exatamente a necessidade de reconhe-
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cimento das tribos nativas, o que devemos fazer com
o maior zelo, o maior cuidado, o maior apreço, mas
sempre tendo em conta o projeto de desenvolvimento
da Nação brasileira, porque essa é que emerge. O que
emerge é a Nação brasileira, é o brasileiro formado
dessa composição de etnias que se desenvolveram
em nosso País desde tempos imemoriais, que são as
tribos nativas e, depois, na sequência, com a chegada
de portugueses e negros para o nosso desenvolvimento. Quero fazer este registro porque é uma semana
muito significativa.
Segundo: o nosso apoio incontestável, do nosso partido e nosso particularmente, meu, à luta das
mulheres no País inteiro para garantir a prevenção de
doenças que acometem as mulheres e também acometem os homens. Mas as mulheres têm se destacado
exatamente nessa luta, que é muito significativa, para
o tratamento adequado do câncer, numa campanha
intensa, nacional, de convencimento, de esclarecimento e de ações do Parlamento e do Governo. Acho
que isso é muito importante. Então o Outubro Rosa
é muito bem-vindo entre nós, e vamos festejá-lo com
ações concretas, objetivas do Parlamento e também
do Governo brasileiro, que tem dado toda a atenção à
causa da saúde da mulher em nosso País.
Ao final, Sr. Presidente, quero registrar a audiência pública que realizamos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com a direção da Comissão
Mista que trata da Medida Provisória 623, mais uma
vez colocando no centro do debate o endividamento
de um setor estratégico para o País...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... que são os pequenos produtores
do campo, no caso particular, do Semiárido brasileiro.
Pequenos produtores do Semiárido, após sucessivos projetos e planos econômicos, se endividaram, e
essa dívida causa tormento não só às famílias, mas
também à produção na nossa região, na Região Nordeste do Brasil.
Nessa audiência pública, nós tivemos a satisfação
de receber o Presidente da Federação da Agricultura, o Presidente da Federação dos Trabalhadores em
Agricultura Familiar, o Secretário Executivo da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, o Deputado
Chico Lopes e o Deputado Artur Bruno, acompanhado
do Presidente da Comissão, o Deputado José Airton,
que preside a nossa Comissão, que examina o mérito
da Medida Provisória 623.
E destaco uma das questões pendentes no debate
entre nós no setor de produção agrícola. Lembro-me
bem de quando o Governo chamou os técnicos, os
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agrônomos, os técnicos agrícolas, para que não apenas se envolvessem na discussão dos projetos, dos
programas e do apoio à extensão rural, mas também
entrassem diretamente na produção. E muitos técnicos foram convidados e financiados pelo Governo para
assumirem um procedimento também de produtores,
adquirirem terras e começarem a produzir com financiamento do Governo.
E os técnicos toparam entrar nesses programas.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Entraram e se endividaram, porque,
se a agricultura é risco no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, imagine, no Norte e no Nordeste, como essa
atividade é de risco. No nosso caso, por estiagens
prolongadas, mas, quando terminam, depois de três
anos seguidos, vem quase uma tromba d’água e leva
tudo de uma vez. No Norte, pelos períodos longos
de chuvas, chuvas pesadas e alagamentos enormes.
Então, é uma atividade de risco. E esses técnicos foram convidados, endividaram-se, e aquilo que poderia
ser uma redenção para quem estudou, para quem se
envolveu, para quem se ligou à terra no nosso País
passou a ser uma tragédia também familiar e social.
Por isso, estamos apelando, Sr. Presidente, ao
Relator da nossa Comissão, o Senador Cícero Lucena,
para que acolha o dilema dos prodesianos – o nome
do programa era Prodesa, por isso, ficaram sendo
chamados de prodesianos –, para que sejam acolhidos na Medida Provisória 623, a fim de darmos conta
dessa angústia, desse dilema em que se transformou
um programa que tinha o objetivo de produzir, de elevar a qualidade de vida no sertão, e que causou uma
tragédia em toda a Região Nordeste a esses técnicos
agrícolas e agrônomos que se envolveram diretamente na produção.
Então, o nosso apelo ao nosso Relator é fruto
dessa audiência que tivemos no Estado do Ceará
com o Presidente da Comissão e com vários dirigentes do setor produtivo, desde o pequeno até o médio
e o grande. Nós discutimos e chegamos à conclusão
de que deveríamos proteger esses técnicos que foram
convidados pelo Governo...
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... a entrar diretamente na produção,
mas que foram absolutamente sacrificados e precisam
de uma solução agora.
Então, Sr. Presidente, essa demanda, que estamos trazendo do Ceará – não é apenas cearense,
mas do Nordeste inteiro, porque o programa era para
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o Nordeste inteiro –, é para que possamos acolher a
Medida Provisória 623.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Inácio Arruda, pelo pronunciamento.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Pedro Simon como orador inscrito.
O bom aqui do Senado é que trabalhamos assistindo a aulas; de vez em quando, temos boas aulas
aqui. Por mais que alguns questionem, em algumas
sessões, principalmente nas Comissões, onde podemos debater os temas e tratar de projetos, aprendemos
muito e temos oportunidade de trabalhar.
Com a palavra, V. Exª, Senador Pedro Simon, um
dos professores desta Casa, um dos mestres – não é
mais professor, é mestre.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Eu acho que está certo V. Exª, afinal hoje é
o Dia do Idoso. A idade pesa, e, se o cara fica velho
e não guarda alguma coisa, ele chama atenção pela
burrice então.
Sr. Presidente, talvez a gente não tenha se dado
conta, mas essa semana encerra uma etapa. Eu diria
até que, de certa forma, encerra uma etapa da vida
partidária e, conforme for, pelo que mostra a imprensa, encerra uma etapa na escolha dos candidatos à
presidência da República.
Agora, amanhã, quarta ou quinta, o Superior
Tribunal Eleitoral dará a palavra final sobre o último
partido que está inscrito lá em condições de poder
ser aceito ou não para disputar as próximas eleições.
Na semana passada, entraram dois: um do Paulinho
da Força Sindical, e outro eu não conheço bem, mas,
pelo que sei, são grandes produtores industriais de
frigoríficos da zona de Goiás. Sobrou o partido da Srª
Senadora Marina.
Há uma discussão tremenda, e uma das questões
que me traz aqui é o pronunciamento do Presidente do
Supremo Tribunal, uma pessoa por quem eu tenho o
maior carinho e o maior respeito, no jornal O Globo, ao
lado da manchete “Partidos montam balcão...”, que é
para acatar Parlamentares, não tanto pelos Parlamentares, mas porque cada Parlamentar vale dois segundos de televisão e mais dinheiro do fundo partidário. E
eles estão conseguindo, estão ali para ver.
E a decisão tomada para o PSD pelo Supremo...
Nós achávamos que, quando o Deputado ou o Senador saía para outro partido, o fundo partidário ficava no
partido pelo qual ele tinha sido eleito. Mas o Supremo
respondeu de forma negativa: se o candidato sai de
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um partido e vai para outro, ele leva o tempo de televisão e o fundo partidário.
Então, é isto que está aqui: nós temos um balcão
de negócios na Câmara dos Deputados; está instalado
ali. Até um Parlamentar emprestou o local para um dos
partidos. E aí, então, compra e dá – “tu me dás aqui”,
“eu te dou ali”. “Bom, eu tenho dois minutos de televisão e tenho mais tantos mil”, e não sei mais o quê.
Outra manchete é a do Presidente Joaquim Barbosa, contra o excesso de partidos. O Sr. Joaquim Barbosa fala em cláusula de barreira – cláusula de barreira,
que nós já aprovamos aqui e que o Supremo derrubou
lá. É verdade que o Sr. Joaquim Barbosa não estava lá
nessa oportunidade, mas o Supremo derrubou.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Estava. Estava lá.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Estava lá?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Sim. Falo com convicção porque a Ação Direta de Inconstitucionalidade tinha como
primeiro signatário o Partido Comunista do Brasil.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS) – Eu não acompanhei esse episódio. Mas, de
qualquer maneira, agora ele está a favor da cláusula
de barreira.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Embora ele não tenha votado, porque, no dia da sessão, não estava presente, foi
votada por unanimidade.
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – V. Exa me permite um aparte, Senador?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Claro, Senador.
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Era só – enquanto V. Exa toma uma água – para
cumprimentá-lo por mais uma vez trazer o assunto.
Na sexta-feira, eu fiz um pronunciamento, e o Senador Cristovam e V. Exa também. Agora, nós estamos
diante de um verdadeiro espetáculo. Eu afirmei que a
política, os partidos, viraram franquias, que têm valor.
E essa moeda é o tempo de televisão e o dinheiro do
fundo partidário. O contribuinte que está nos ouvindo, o cidadão brasileiro, tem que saber que é com o
dinheiro dele que esses negócios estão sendo feitos,
porque quem paga o tempo partidário é a isenção de
imposto, é o cidadão, e o dinheiro do fundo partidário
também vem do cidadão. E são verdadeiras franquias.
Aí se fala: “No Brasil existe fidelidade partidária”. No
Brasil existe a infidelidade partidária, que está institucionalizada, e do pior jeito, que é uma mecânica perversa. Cria-se um novo partido e, nesse ato, podem-se
receber, sem prejuízo da fidelidade partidária, novos
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adeptos. Se esses vierem com votos, então... Cria-se
um partido que não tem nenhum voto, ele se apropria
dos votos de outros, através dos mandatos parlamentares, e, com isso, tem tempo de televisão, dinheiro
e vai para o balcão de negócios. Virou um balcão de
negócios. Até o dia 5, estamos vendo no País, madrugadas adentro, todo mundo negociando: quem vai,
quanto custa, quem fica, quem vai, quem fica e vai e
volta. Eu fiz, inclusive aqui, uma observação, porque
acho que nós temos que criar mecanismos, mas não
podemos usar de casuísmo. No caso do partido da
própria ex-Ministra, colega, companheira e amiga do
Acre, Marina, eu falei: esse vem com um movimento
social, vem com causa. E exatamente esse não alcança
pular as barreiras colocadas. Por quê? Porque esse é
um jogo para profissional. Os outros contratam escritórios profissionais, pagam por cada assinatura obtida
e cumprem os prazos e as exigências legais. Aqueles
que vão às ruas, coletando assinaturas, como foi o PT
no seu surgimento e agora o Rede, não alcançam. Mas,
nesta semana, o TSE vai ter que decidir. Parece-me
que agora está na mão do Ministério Público. Então, se
criaram dois recentemente, não vão criar aquele que
tem uma maior inserção social e que pode dar uma
maior contribuição para a política brasileira? Essa é a
pergunta que se faz. Parece-me que eles alcançaram
as assinaturas. Eu mesmo fui signatário.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Eu também.
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – V. Exª também foi. Parece-me que alcançaram.
O mecanismo de observação das assinaturas é que
parece que está falho e não pode ser feito a tempo.
Então, obviamente, pode ser criado o partido na condicionante de averiguar todas as assinaturas. Seria
uma solução não casuística. Se há um estoque de
assinaturas – não pode haver nenhuma a mais –, faz-se a averiguação delas e, então, o registro fica condicionado à apreciação de todas pelos cartórios. Salvo
engano, na época do PSD, do ex-prefeito de São Paulo Kassab, houve a greve dos cartórios, da Justiça. E,
como houve a greve e a paralisação, ele entrou com
recurso dizendo: “Olha, não tenho culpa. Houve uma
paralisação. Isso retardou, e eu quero o registro”. E
assim foi feito. Agora, o lamentável mesmo é vermos
esse balcão de negócios, essa negociata, confirmando
aquilo que todos nós sabemos: lamentavelmente, nós
temos partidos cartoriais no Brasil, e esses são moedas
de troca, porque têm tempo de televisão e têm fundo
partidário. Eu parabenizo V. Exª pelo pronunciamento
e pelo comentário que faz, absolutamente adequado
e correto, dessa capa do jornal O Globo, que V. Exª
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acaba de reproduzir na tribuna. Obrigado, Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Muito obrigado.
O aparte de V. Exª se integra ao meu discurso,
porque estamos defendendo a mesma tese, que me
parece absolutamente justa e absolutamente correta.
V. Exª está no PT e está satisfeito no PT; eu estou
no PMDB e estou satisfeito no PMDB. Tenho problemas
e discussões, mas eu não penso em sair do PMDB,
não tenho nada a ver com o partido da Senadora Marina. Eu apenas defendo o direito de uma pessoa que
adquiriu a personalidade, a confiança, a capacidade
e a dignidade da Senadora, que quer fazer um partido
para valer, o direito de fazer, que é o que a gente não
vê na maioria dos partidos.
O PSD, com todo o respeito, eu gosto do seu
fundador e tenho muito carinho por ele, mas, quando
lançou, disse: “Nós não somos de esquerda, nós não
somos de direita, nós não somos do governo, nós não
somos da oposição.”
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Quer dizer, para a formação de um partido, cá
entre nós, é fraco. É absolutamente fraco.
No caso da Senadora Marina, ela colocou um
milhão de restrições. Inclusive, para fazer parte de
seu partido, não é só ficha-limpa, mas há uma série
de coisas que ela exigiu. Então, ela formou um partido
com o máximo da exigência daquilo que deve ser um
partido político. Isso demonstra a intenção.
Agora, uma coisa chama a atenção: as rejeições
das fichas que ela entregou no Rio Grande do Sul e
em outros lugares. Em média, de 100 fichas entregues,
15, 20 fichas foram rejeitadas. No ABC paulista, 80%
a 90% foram rejeitadas.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – É uma pergunta muito lógica, é uma pergunta
muito natural para um Tribunal ver o que aconteceu aí.
Por outro lado, cerca de noventa e tantas mil assinaturas estão paradas nos cartórios, e os cartórios não se
movimentam. Eu sei como são os cartórios. Era uma
de minhas grandes discussões quando eu estava na
Assembleia do Rio Grande do Sul.
A Justiça Federal, o Governo Federal não dão
nada para os cartórios municipais; o governo de Estado, também não.
E o cartório funciona porque a prefeitura bota
funcionários. O cartório, lá no Município, só funciona,
só tem justiça eleitoral porque o prefeito empresta três
funcionários municipais e coloca lá para fazer o trabalho.
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Então, eles não têm nem ligação, eles não são
funcionários da Justiça Federal, nem da Justiça Estadual. Eles são funcionários da prefeitura, que os coloca à disposição.
E há um movimento; já há um sentimento de
animosidade.
É claro que me parece que não pode ser aceita
uma não reconsideração. Teria uma repercussão muito
negativa o Supremo Tribunal criar tudo que é partido,
ficar do lado de fulano ou de beltrano e, de repente,
sobrar um, que, exatamente, tem como coordenadora
da sua criação uma pessoa que obteve 20 milhões de
votos na última eleição e que, passados três anos, na
próxima eleição, sem ter partido político por trás – não
tem governador, não tem...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... Deputado, não tem ninguém por trás –, o nome
dela desponta e sai em segundo lugar. Primeiro, a D.
Dilma; segundo, a Marina.
Então, vamos tirar e jogar fora? Essa não pode!
Não tem lógica.
Eu repito que muitas pessoas estão me perguntando: “Mas o Simon está assim, está assado.” Não
será na minha idade que vou mudar de partido. Estou
bem onde estou. Até tenho dito que, ultimamente, estou
gostando. O PMDB tem a figura do Michel Temer, que
acho que está tendo uma importante atuação como Vice-Presidente. Acho que o Michel, na Vice-Presidência,
não tem perdido nem para o Marco Maciel, nem para
o vice-presidente do Lula. Ele está atuando, está costurando, está tendo entendimento, está tendo diálogo,
resolvendo problemas entre MDB e PT. A atuação está
importante e o Partido está caminhando.
Eu acho muito engraçado quando...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS) – ... aparece nas manchetes: “O PSB sai fora
(Fora do microfone.), tem vago um Ministério.” Aí, alguém fala que o MDB quer o Ministério. A manchete:
“O MDB já está exigindo.”
Aí, eu pergunto: mas o PT não tem 30? São 39
Ministérios, dos quais o PT deve ter 25, 26, 28, e ninguém diz que o PT é fominha por cargo. Não é essa
a questão.
A questão que, para mim, é importante, que é
muito importante, é essa decisão que vai ser tomada.
E eu volto a dizer uma coisa que considero da
maior importância. Eu acho também que um grande
número de partidos não é bom e sempre fui contrário
a esse exagero de partidos. Por uma razão – eu trago
aqui e entrego para a Taquigrafia transcrever no meu
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discurso o número de partidos que eu vejo nos Estados Unidos. Aqui são 78 e os nomes dos partidos
são os mais variados: Partido Independente do Alasca; Partido Aloha Aina do Havaí; Partido Primeiro da
América; Partido da Herança Americana; Partido da
Independência Americana; Partido Reformista Americano; Partido Patriota Americano; Party of the American Knavery; Partido Comunista dos Estados Unidos;
Partido Comunista Operário da América; Partido Conservador de Nova Jérsei; Partido Conservador de Nova
Iorque; Partido Constitucionalista; Partido Plutocrático
Inglês; Partido Oligárquico Americano; Partido da Nova
Ordem Católica Teocrática Norte-Americana; Partido
Multiculturalista de Illinois; Partido da Ação Constitucional; Covenant Party.
Meu Deus, aqui tem mais esta lista.
A coisa mais fácil nos Estados Unidos é criar um
partido. Eu já disse e repito aqui: a Justiça não tem justiça eleitoral nos Estados Unidos; Estados Unidos não
têm justiça eleitoral; os Estados Unidos não têm cartório
eleitoral; os Estados Unidos não têm essa montanha
de legislação que nós temos no Brasil. Faz-se partido
com a maior facilidade nos Estados Unidos. O problema é que, para funcionar, para ter direito à cláusula,
para ter direito a sentar a uma mesa de uma câmara de
vereadores do município ou de uma assembleia legislativa do Estado ou de uma câmara federal, tem que ter
número, tem que ter quórum, tem que ter significado.
Por isso que, nos Estados Unidos, só há o partido conservador e o partido democrata. Por isso que,
na França, praticamente, só há partido trabalhista e
partido conservador, e mais alguns liberais. Porque
têm que ter consciência.
Não sou contra deixarem criar quantos partidos
quiserem no Brasil, mas vá lá ao Rio Grande do Norte,
vá lá ao Ceará, vá lá ao Pará, vá a qualquer Estado
e adquira o número necessário para ter uma cadeira.
Aí, vai ganhar o fundo partidário; aí, vai ganhar direito
a tempo de televisão; aí, vai concorrer; e, aí, vai participar. É isso que temos de fazer!
Meu ilustre e querido presidente do Supremo Tribunal, V. Exª tem razão quando diz que o exagero de
partidos no Brasil atrapalha. Sim, atrapalha. Não por
causa do exagero de partidos, mas porque qualquer
partidozinho existe e funciona com meia dúzia de pessoas. Esses partidos que nasceram, esses dois que
nasceram aí já devem estar com a mão no fundo partidário, já pegaram. Se não me engano, a cota, antes
de qualquer coisa, já é de 700 mil. De saída, já pegam
700 mil; já têm tempo de televisão; já estão negociando
tempo de televisão.
(Soa a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – É isso que tem que mudar.
Por isso é que eu digo – digo e repito: se o Supremo tomar a decisão não aceitando... Já é confuso.
O Supremo já deixou para um tal último dia, reparem,
até sexta-feira, dia 5... Só quem tem ficha assinada, no
partido da Marina, até o dia 5, pode ser candidato. Ela
vai ter questão de dois dias para os caras se filiarem
ao partido dela no Brasil para poderem ser candidatos.
Dois dias! Se o partido negar, ou melhor...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Se o Tribunal negar, muita gente vai agradecer,
o PSD vai agradecer. (Fora do microfone.) Muita gente
vai agradecer. Parece-me que o partido o Governo vai
agradecer. Não é à toa que, lá no ABC, em que os prefeitos são todos do PT, ali é que está um boicote total
para não deixar as fichas serem aceitas no cartório.
Mas não vai ser bom para ninguém. Já vai implicar, e
a manchete do dia seguinte é esta: “Muda o quadro
eleitoral. Tira o nome da Marina, segunda colocada.”
Aí já vamos disputar… Primeiro que o Governo, muita
gente do Governo pensa o seguinte: “a Marina caindo
fora, não há segundo turno.” Então o argumento de
muitos partidos e de muitos candidatos é nesse sentido.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – O Governo pensa que tem que tirar a Marina,
porque a Marina leva para o segundo turno, e é uma
trapalhada danada o segundo turno, além do gasto. Dizem que se gasta no segundo turno, embora seja uma
campanha de 20 dias, quase igual ou mais do que no
primeiro turno. Porque aí o troca-troca é mais caro; aí
o negócio é muito mais elevado; aí tem que pegar os
candidatos que entraram em segundo, terceiro, quarto,
e que vão decidir; aí a compra é mais elevada. Então,
muitos não querem o segundo turno. E a Marina caindo fora, dizem, não há segundo turno.
Eu não sei. Eu acho que, se esse quadro eleitoral fosse definido como está hoje, eu teria que tirar o
chapéu. Estou respeitando a posição do Lula. Há muita
gente, inclusive no PT, insistindo na expectativa de ele
ser o candidato. E ele, com muita categoria, com muita classe, deixou isto muito claro: ele não é candidato.
Acho que a entrevista de três páginas que o Correio
Braziliense publicou ontem…
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – … que traz a posição dele sobre essa matéria
é do maior gabarito. Aliás, a gente tem que reconhecer, tchê. A Srª Dilma nunca foi candidata à vereadora.
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Não se sabia coisa nenhuma a respeito dela, e ela se
elegeu Presidente. Esse rapaz que se elegeu prefeito de São Paulo, ele mesmo dizia: “Mas eu nunca fui
candidato nem em centro acadêmico, nem em coisa
nenhuma; não tenho nem ideia disso.” E se elegeu; e
derrotou gente importante. E se elegeu prefeito da cidade de São Paulo. Mas ele não. A candidata do Lula
é a Dilma; e a candidata do Lula é a Dilma.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Agradeço se V. Exª puder me conceder
um aparte.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Senador Pedro Simon, permita-me. Acho
muito positiva a referência que V. Exª faz à entrevista
do Presidente Lula ao Correio Braziliense, à Tereza
Cruvinel, em que ele, inclusive, explica que não será
candidato em 2014 e que dará toda a força à Presidenta Dilma Rousseff. Acho que o Presidente Lula
está agindo com bom senso e colocou ali as razões,
mas quero também externar a minha solidariedade ao
propósito de V. Exª hoje quando defende que o Tribunal Superior Eleitoral pode conceder, sim, o direito à
Rede Sustentabilidade,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – ...da Senadora Marina Silva, para que possa
se viabilizar como um Partido. Eu tenho a consciência,
a percepção, tal como a de V. Exª, de que o reconhecimento da Rede Sustentabilidade, liderada por Marina
Silva, será algo muito positivo, inclusive para o Governo
da Presidenta Dilma, para que haja um melhor entendimento entre todos os partidos e forças políticas de
nossa Nação, sobretudo para que as eleições do próximo ano se deem da maneira mais democrática possível. Eu, que vou batalhar pela eleição da Presidenta
Dilma Rousseff, reconheço na figura de Marina Silva
uma história formidável e acho que será bom se o Tribunal Superior Eleitoral nesta tarde reconhecer todos
os elementos que a querida Marina Silva apresentou
à Ministra Laurita Vaz e a cada um dos Srs. Ministros
do TSE. Portanto, achei importante aparteá-lo nesse
propósito, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – V. Exª diz muito bem, Senador. É importante
esclarecer que na vida política brasileira hoje há uma
interrogação muito grande pelo fato de o Brasil ser o
País da impunidade. O cara faz ou não faz, rouba ou
não rouba...
(Soa a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS) – ...é a mesma coisa: ninguém é condenado
e ninguém é absolvido. Se a Justiça funcionasse –
perdoe-me o meu Presidente do Supremo – e fosse
para a cadeia quem tivesse que ir para a cadeia, e
fosse absolvido quem devesse ser absolvido, a coisa
seria diferente. E, num País que nem este, em que as
interrogações com relação à classe política são permanentes. É por isso que a nossa classe está lá no
chão, está em último lugar.
Eu lembro que, na época da ditadura, em último
lugar estava a polícia. A classe política estava num
grau de respeitabilidade.
Hoje, nós somos o último da carreira...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – A polícia está lá em cima, está todo mundo em
cima.
E é no meio dessa incredulidade, dessa descrença
da sociedade em nós que um nome como o da Senadora Marina merece respeito. Porque ela é um desses
nomes que se consagrou na sociedade, pela sua vida,
pela sua biografia. Até os 16 ou 17 anos, analfabeta.
Lá, na Floresta Amazônica, colhendo nas seringueiras, adquirindo uma doença que praticamente quase
a leva à morte. Começar a estudar aos 17 anos, vinda
do nada. Mulher de fé, mulher de sentimento.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Quando o PT veio com suas ideias magníficas,
lá estava ela, humilde. Com aqueles heróis que morreram, Chico Mendes e tantos outros, ela estava lá
como braço direito. Quando veio o PT, ela era a mais
apaixonada, a mais fanática.
Quando foi para o governo, no Ministério do PT.
Ela foi a primeira Ministra que o Lula escolheu, lá no
exterior. Quando começaram a cobrar do Lula como
é que seria o problema do meio ambiente – etc. e tal
–, ali ele decidiu. E foi naquele momento que a ideia
passou pela cabeça dele e ele disse: “A minha Ministra
do Meio Ambiente vai ser a Sra Marina Silva”.
Essa mulher, uma política que nem ela, que não
tem uma vírgula contra. Fez parte do governo Lula com
dignidade. Saiu com dignidade, com respeito recíproco.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Não vi nenhuma referência da D. Marina que
não tenha sido de carinho com o Lula e também não
vi a recíproca.
Neste momento, um nome que nem esse, e vem
o tribunal e diz: “Não, não pode”. Eu concordo que o

Quarta-feira 2

263

68027

juiz decide pelos autos. Pode até se dizer que o que
não está nos autos, para o juiz, não existe.
Mas o da Marina existe para o Brasil.
E os fatos que ela aponta o Brasil inteiro conhece
e o Supremo também, assim como o Supremo não decidiu – o Superior Tribunal, perdão. Estava lá no partido
do Paulinho informação de que em determinada urna
tinha havido fraude...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – E estavam pedido impugnação por causa daquela
fraude. A Ministra olhou, viu, tem fraude, tem fraude.
Se, numa determinada urna tem fraude, podia-se dizer o seguinte: “Suspende tudo e faz uma recontagem
geral”. Se há fraude aqui, pode haver ali. Suspende
tudo e faz uma recontagem geral. Mas a Ministra tem
bom senso. Tem fraude, é nesta aqui, e mesmo nesta
aqui, tirando fraude, ela tem maioria, reconhece que
teve fraude, mas não influenciou no resultado; aceitou.
Uma decisão correta. Podia ter tomado em sentido
contrário. Provações...
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Senador Pedro Simon, faz um registro provisório, faz provisório e para conferir, se for o caso, para
não deixar fora, criaram outros partidos agora. E o da
Marina por quê? Faz provisoriamente se não dá tempo. E dá um certo tempo. Pelo menos alguma coisa
nesse sentido, senão cria um clamor nacional. É nesse
sentido que gostaria de cumprimentá-lo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Obrigado.
Eu digo isso, meu querido Presidente. É um caso
que considero sério. Eu não vim analisar o voto do
decano, que respeito muito, porque achei que já tinha
tomado a decisão, não tinha mais o que fazer. Vamos
aguardar o julgamento final.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Mas, aqui, este já é o julgamento final. O Superior Tribunal inverterá toda uma eleição. Parece piada,
mas é uma realidade.
Esse partidozinho pode determinar um segundo
turno. Esse partidozinho pode alterar o rol de alianças
que será feito. E a gente sente, a gente vê interesses
atrás no sentido de que não se crie esse partido.
Eu estou no PMDB; a mim, diretamente, nada
diz respeito...
(Soa a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS) – ...mas eu, como membro desta Casa, por
enquanto, pelo menos, tenho a responsabilidade de
chamar a atenção para esse detalhe.
É interessante quando, na hora das coisas, tudo
acontece. Essa é nova. Cartório eleitoral tomar partido
e, de repente, decidir a criação ou não criação de um
partido, o que eu ainda não conhecia. Sinceramente,
eu ainda não conhecia.
Houve uma época em que teve a greve no cartório, como foi salientada, aqui, pelo nobre Senador do
Acre, e o fruto dessa greve criaria problema. Mas aí...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ...e o problema fosse equacionado.
É a última vez que falo sobre essa matéria, Sr.
Presidente. Acho que cumpri meu dever. É importante
salientar que não tenho nenhum tipo de interesse. Minha amizade com a Marina é a amizade que aqui eu
tenho com V. Exª e tantos companheiros desta Casa.
Em nível de interesse partidário, absolutamente nenhum. Em nível da ética, da política e da seriedade, eu
acho que este é o momento. E acho interessante que,
aqui, a Casa, a gente sente, não vi um Parlamentar...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ...ter subido a essa tribuna para trazer um pensamento diferente. Muitos tiveram um pensamento
igual a este.
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Esta Casa, que a conhece e tem pessoas diretamente interessadas no resultado, concorda que a
ética deve ser respeitada, e o partido registrado. Não
sei que posição diferente será a do tribunal. Não sei,
mas confio que o tribunal tenha algum sentido.
Esclareço aqui o discurso do Sr. Joaquim Barbosa, ilustre Presidente do Supremo. O número exagerado de partidos é péssimo para o País. Pode ser,
mas aí é que está: lá, nos Estados Unidos, há muito
mais partidos do que aqui, e não é péssimo para os
Estados Unidos.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Porque, lá nos Estados Unidos, eles não vão ao
Fundo Partidário, eles não têm tempo de televisão, eles
têm que mostrar que têm condições, que funcionam,
para depois atuar, senão eles não têm nenhuma cadeira no Parlamento.
No Brasil, é desse jeito. Desse jeito, não dá. Mas
a emenda criando a Sustentabilidade já existe. A emenda determinando que tem que ter uma cláusula de
barreira já existe. Essa cláusula dizendo que só pode
funcionar partido que preencha essa cláusula já existe. É só adotá-la. E, cá entre nós, nós, inclusive, aqui
do Senado, podemos dizer que já votamos a maioria
dessas cláusulas. Depende de uma decisão e de uma
vontade geral.
Muito obrigado, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Agradeço a V. Exª. É um tema
instigante que V. Exª traz à tribuna do Senado Federal. V. Exª adota um aspecto que eu acho que é muito
importante. E, talvez, nessas quintas-feiras temáticas,
passada a sofreguidão dos prazos, nós possamos realizar um debate mais aberto e sincero sobre a questão
partidário-eleitoral no Brasil, inclusive sobre as experiências que nós vivenciamos no mundo, como o caso
da experiência europeia, americana e a nossa, na
América do Sul. São experiências muito importantes.
Eu digo isso porque o meu Partido foi autor da
Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi o que encabeçou essa Ação Direta de Inconstitucionalidade, com
o apoio do PSB e também do PPS. Acho que o PDT
também nos auxiliou nessa demanda. E o resultado foi
que ela caiu por dez votos a zero, um único ausente,
que foi o Ministro Joaquim Barbosa, que não estava
presente nessa sessão.
E o registro de que já existe uma cláusula de barreira no Brasil. Por exemplo, o coeficiente eleitoral já é
uma cláusula de barreira. Então, acho que V. Exª nos
instiga a adentrar nesse tema da questão partidária e
eleitoral. São as duas coisas em conjunto.
O tempo de V. Exª foi elastecido pelo tema, pela
importância do tema. Pela presença de V. Exª no Congresso Nacional, esse tempo já seria elastecido; mas,
somando isso ao tema, o tempo de V. Exª foi contado
em triplo, para garantir que ele pudesse ser amplamente atendido.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – O terceiro partido maior na Alemanha, que funciona na Alemanha desde que a redemocratização
chegou lá, nessa eleição não teve quórum; vai ficar
fora. Partido importante que tinha Primeiro Ministro, o
terceiro grande partido da Alemanha; nessa eleição,
não adquiriu o quociente e vai ficar fora até a próxima
eleição. Vai existir, não desapareceu, vai ter vida permanente, vai ter atuação, vai ter tudo, mas está fora do
parlamento e, estando fora do parlamento, vai ter que
trabalhar para voltar na próxima eleição. Funcionou.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – É um tema instigante.
O próximo orador inscrito, pela Liderança do Partido Verde, é o Senador Paulo Davim.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Partido para onde a ex-Senadora Marina Silva foi e foi candidata a Presidente
da República. Então, quer dizer, tem muito partido no
País, e a Marina encontrou um, que foi o Partido Verde, para ser candidata à eleição passada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – O Líder do PV vai ter direito
ao uso da palavra. Antes, porém, vamos ouvir a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) –
Somente para solicitar a minha inscrição no período
de comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Já está atendida, está inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Senador Paulo Davim, V. Exª
tem a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há pouco tempo
foi discutido e votado o relatório da Medida Provisória
nº 621.
Eu passei rapidamente por lá, porque não faço
parte da Comissão; consequentemente, não tenho
direito a voto. Mas me preocupam, Sr. Presidente, as
discussões no campo da ciência estarem contaminadas
com pensamentos e posições ideologizadas.
Preocupo-me porque, na ciência, a única política
que tem espaço é a política da ciência; a única verdade
que tem de sobrenadar é a verdade cientifica. Não há
espaço para outras verdades. E eu me sinto extremamente preocupado quando algumas medidas foram
aprovadas. Quero citar três preocupações a respeito
da Medida Provisória.
A primeira delas é a respeito do reconhecimento
do título de especialista. Pelo que foi votado, as entidades, as instituições cientificas médicas do Brasil perderam o direito de titular aqueles profissionais médicos
que, por mérito, por avaliação, serão reconhecidos como
especialistas. Eu acredito que, se há uma instituição
capaz de dizer quem merece ser titulado ou não, essa
instituição tem que ser a instituição cientifica, não pode
ser a instituição governamental, não pode ser nenhum
tipo de instituição que não domine a temática. Como é
que uma instituição vai dizer que o profissional “x” ou
“y” é especialista em microcirurgia ou é especialista
em neurocirurgia ou em cirurgia cardíaca? Ora, para
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dar esse título, para reconhecer essa condição, tem
que ser uma instituição que domine, que conheça do
assunto. Infelizmente, pelo relatório que foi aprovado,
isso deixa de existir.
O Conselho Federal e a Associação Médica Brasileira, instituições que albergam todas as especialidades
médicas do Brasil – consequentemente, o Conselho
de Especialidade funciona dentro dela – perderam a
sua razão de ser e o seu sentido. Preocupação grave,
diferente dos outros países onde existem os colégios
de especialistas que dizem se o profissional está habilitado a ser titulado como especialista de tal assunto,
de tal especialidade, de tal região, enfim, de tal prática.
O outro tema é essa questão da obrigatoriedade
de dois anos de residência em Saúde da Família para
todas as residências médicas.
Ora, acho que essa discussão deveria ser repassada para a Comissão Nacional de Residência Médica.
Porque existem especialidades, como, por exemplo,
a neurocirurgia que – neurocirurgia são seis anos de
residência –, se colocar mais dois anos em Saúde da
Família, lá se vão oito anos de especialidade. Para o
profissional, ao final de sua formação, não utiliza absolutamente nada dos dois primeiros anos. Então eu
acho que a discussão deveria ser feita em áreas afins
– em áreas afins. Uma discussão sem o extremismo,
uma discussão sem jogar o posicionamento político e
ideológico dentro deste debate. Não pode; é uma discussão técnico-científica. Nós não podemos contaminar
este debate. A sociedade brasileira perde. A qualidade
técnico-científica dos profissionais seguramente vai
perder. O jovem que poderia estar dois anos antes no
mercado atendendo na rede pública como especialista, que é uma carência da rede, vai passar mais dois
anos, sem necessidade, e não será aproveitado absolutamente nada das informações.
Acho que poderia ser discutido sem esse envolvimento emocional. As especialidades em que fosse
necessário um conhecimento prévio, tudo bem. Mas
uma área cirúrgica e outras especialidades, não cabe,
é uma perda de tempo e prejudica o próprio sistema.
Nessas questões que, infelizmente, o debate tomou um caminho diferente do que deveria ser.
Essa história de que a discussão da carreira nacional do médico é uma discussão que não deve ser
travada agora ou que está sendo postergada, eu não
vejo por quê. Até porque essa medida provisória que
cria o Mais Médicos já nasceu com o tempo de validade vencido. Daqui a três anos, acabou. E nós vamos
viver de soluções paliativas e temporais o tempo inteiro? Claro que não.
E a carreira médica, a carreira nacional do médico, que inclusive é motivo de uma PEC, a PEC nº
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43, que está na CCJ e que deverá ser apreciada amanhã, de que sou o relator, cria a carreira nacional do
médico, o provimento por concurso público, sendo a
porta de entrada o interior do Brasil, que vai observar
a meritocracia, que vai observar a mobilidade, que vai
observar o ranking do profissional, que vai valorizar a
atenção básica e vai definitivamente resolver o problema da carência de profissionais médicos nas áreas de
difícil provimento.
Nós não podemos, de três em três anos, estar
aqui renovando a medida provisória, renovando o Mais
Médicos. Nós precisamos de soluções definitivas, e
essas soluções passam pela carreira nacional do médico, essas soluções passam pelo reconhecimento do
profissional que está qualificado para receber o título
de especialista. E quem pode ofertar esse título, quem
pode reconhecer essa condição, são as entidades de
especialidades e não um órgão de governo, um ministério. Não há espaço para essa discussão.
Da mesma forma, deveremos rediscutir essa
história de aumentar dois anos na residência médica
em saúde comunitária para todas as especialidades,
já que, na verdade, não são todas as especialidades
que precisam de dois anos desses conhecimentos.
Portanto, Sr. Presidente, faço este registro lamentando profundamente que o debate e a discussão
da medida provisória tenham se enveredado por esse
caminho, um caminho de queda de braço, um caminho onde ficou obscurecida a razão, onde ficaram escondidas as questões mais importantes do ponto de
vista técnico-científico da saúde do Brasil, sobretudo
da Medicina.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio
Governo/PCdoB – CE) – Nós é que agradecemos.
Consideramos que é um importante tema.
Na sequência dos nossos debates, como orador
inscrito, convidamos o Senador Flexa Ribeiro, do PSDB
do Estado do Pará, a fazer uso da palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente Senador Inácio Arruda, Srs. Senadores, no dia 11 de setembro, a CCJ, Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovou o Substitutivo (SCD 98/2002) ao Projeto de Lei Complementar
do Senado PLS nº 98, de 2002, de autoria do Senador
Mozarildo Cavalcanti, que regulamenta a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios.
Agora, aguardamos para hoje a votação pelo
Plenário do Senado, uma vez que o requerimento de
urgência já foi apresentado pelas lideranças partidárias e lido em plenário no dia 26 de setembro. Houve,
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Senador Inácio, um acordo de lideranças com o Presidente, Senador Renan Calheiros, e ficou pautado para
terça-feira, dia 1º de outubro, hoje, a votação desse
importante projeto que vai permitir a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios.
Esse projeto é aguardado com ansiedade por
diversas lideranças e pela população de centenas de
comunidades em todas as regiões do Brasil, sobretudo no meu Estado do Pará. Afinal, a possibilidade de
criação de novos Municípios, Senador Mozarildo, V.
Exª que é o autor do Projeto de Lei, pelas assembleias
legislativas foi suspensa há 17 anos, e desde então
não se criaram mais Municípios no Brasil.
Entendo que a suspensão ocorreu para evitar o
que se fez no passado, com a criação, sem qualquer
parâmetro ou regras, de Municípios Brasil afora. No entanto, o projeto que estamos prestes a votar cria regras,
evita distorções e define quais requisitos deverão ser
cumpridos pelos distritos que buscam se emancipar.
E esses requisitos são rígidos, evitando, como disse,
a criação indiscriminada de Municípios.
Defendo este projeto por conhecer a realidade
da Amazônia e do meu Estado do Pará, onde temos
apenas 144 Municípios. O Estado de Minas Gerais
tem oitocentos e tantos Municípios. Desses 144 Municípios, Senador Mozarildo, apenas dois, apenas dois
não se enquadrariam nas regras que estamos votando,
enquanto dos oitocentos e tantos de Minas centenas
deles não se enquadram. Mesma coisa em São Paulo:
centenas deles não se enquadram. Então a distorção
não está na Amazônia; a distorção está nas \regiões
Sul e Sudeste.
Estão prontos para serem votados na Assembleia Legislativa 48 projetos de emancipação política
de distritos paraenses. Nem sei se todos os 48 vão
atender às exigências, mas os que tiverem atendidas
as exigências poderão ter o direito a se emanciparem
ou a se fundirem.
A Alepa, portanto, apenas aguarda a resolução
do Congresso para que essas propostas possam também caminhar no Legislativo paraense.
Nosso Estado tem alguns casos emblemáticos.
Um deles é o Distrito de Castelo dos Sonhos, por
exemplo, que fica distante 1.100km da sede de Altamira, quer dizer um distrito está a 1.100km da sede
do seu Município.
Outro exemplo: em Novo Repartimento, fica o
Distrito de Vitória da Conquista, onde está o segundo
maior projeto de assentamento do Brasil, hoje com
mais de 12 mil habitantes, e não pode se emancipar.
Temos ainda o Distrito de Morais de Almeida,
em Itaituba, também com economia própria e população suficiente para ser transformada em Município,
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além dos Distritos de Icoaraci e Mosqueiro, ambos na
região metropolitana de Belém. O Distrito de Coaraci
tem mais de 140 mil habitantes que precisam de uma
administração própria para dar conta da alta demanda
de serviços públicos que surgiram com o crescimento
da população.
Tenho recebido, de forma constante, ligações e
recebo no meu gabinete liderança de todo o Estado
que pede nossa mobilização na defesa desse projeto.
Cito, sem cometer injustiça com os demais amigos que
nos procuram, o Miguel Costa, Presidente da Comissão
de Criação de Novos Municípios no Pará, a Nelci Rodrigues, a Preta, lá de Castelo dos Sonhos, o Edilson
Segolo, Presidente da Comissão Pró-Emancipação,
de Cachoeira da Serra, em Altamira, o Renald e o Vitor Gonçalves, ambos de Vitória da Conquista, Distrito
de Novo Repartimento, e tantas outras pessoas que
trabalham para garantir uma grande conquista para os
paraenses do interior do Estado.
Finalizo...
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pois não, Senador Osvaldo.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Primeiramente, quero me congratular
com V. Exª por tão importante matéria que está sendo
debatida na tribuna, no dia de hoje. Nós, do Centro-Oeste e do Norte do País, na verdade, precisamos de
olhares diferentes para essa questão de emancipação
municipal e até também votar aqueles projetos do Senador Mozarildo Cavalcanti com relação a Estados.
Agora se trata dos Municípios. Existem comunidades
que já passaram da hora de ser emancipadas. Tanto o
seu Estado como quase todos esses Municípios que
V. Exª citou, eu os conheço, até porque grande parte
foi feita por mato-grossenses que saíram do norte de
Mato Grosso para lá. Portanto, são comunidades que
precisam realmente da sua independência administrativa, que já têm vida própria, renda própria, população,
tem tudo, falta apenas uma legislação mais ágil, a fim
de que se possam instalar esses Municípios. É necessário que o Congresso Nacional se preocupe com
isso, porque são populações que para lá foram com
dificuldades, enfrentando o pioneirismo neste País – e
não é fácil ser pioneiro num país como o nosso – de
dimensões continentais. Falo isso porque também fui
criador de Municípios em Mato Grosso. Quando Deputado Estadual, mas de 30 Municípios nós criamos na
região norte do Estado (Guarantã, Matupá, Peixoto).
E eram todos eles pertencentes à Chapada dos Guimarães, que era o segundo maior Município do Brasil
à época. O primeiro era Altamira, depois a Chapada
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dos Guimarães. Hoje mais de 30 Municípios foram
criados somente no Município da Chapada dos Guimarães. Portanto, parabenizo V. Exª, que tem o nosso
apoio total e irrestrito, porque verdadeiramente essas
regiões precisam e merecem ser emancipadas. Parabéns a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Agradeço Senador Oswaldo Sobrinho. Tenho
certeza absoluta de que o aparte de V. Exª enriquece
o pronunciamento e embasa a necessidade que todos
nós reconhecemos de votarmos no dia de hoje, conforme compromisso do Presidente Renan, esse projeto
do Senador Mozarildo Cavalcanti, a quem eu concedo
com muita honra o aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª abordou
com muita propriedade o quadro que está posto nesse
projeto. Veja bem, esse projeto foi aprovado aqui, foi
para a Câmara, passou vários anos lá, foi, digamos
assim, aprimorado, e nós estamos prestes a votá-lo.
E esse projeto, ao contrário do que se comenta em
alguns lugares, é moralizador para a criação de Municípios. Disse bem V. Exª: no passado se fez uma farra.
Se essa lei já estivesse em vigor não haveria Municípios, por exemplo, como Borá em São Paulo, que tem
980 habitantes, não tem nem mil habitantes. E o outro
segundo menor, em Minas Gerais. Onde existem mais
Municípios em torno de cinco mil habitantes é justamente no Sul e Sudeste. Então nós precisamos... E estabelecemos critérios para a criação de Municípios na
Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
E exigimos uma coisa que nunca foi exigida: o estudo
de viabilidade econômica. Portanto, nós não vamos
criar Municípios por questões políticas somente nem
tampouco para acomodar a situação deste ou daquele grupo político em qualquer Estado. Esse realmente
é um projeto que moraliza a criação de Municípios e
leva em conta uma série de condicionantes para que
nós possamos realmente criar, fundir e desmembrar
Municípios.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Agradeço, Senador Mozarildo, V. Exª que é o
autor do Projeto de Lei do Senado nº 98 de 2002. E é
bom lembrar, Senador Mozarildo, que o projeto de V.
Exa não cria despesas, porque o FPM definido para o
Estado vai ser o mesmo, tanto faz ele ter 144 Municípios ou 180. O que vai haver é uma divisão do FPM
do Estado para mais Municípios...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... dando condições de gestão descentralizada,
com autonomia, a esses distritos.

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

Lembro ainda que, para atender ao que estabelece a nova resolução, os projetos de novos Municípios terão de tratar dos plebiscitos realizados ou a
ser realizados e dos estudos de viabilidade municipal
necessários, divulgados antes da consulta popular.
O projeto define o limite mínimo de população e
outras condições para a criação de Municípios, assim
como levar em consideração os resultados dos estudos
a que me referi. Entre as regras, foi definido ainda que
o cadastro do Tribunal Superior Eleitoral será a base
de cálculo para o número de eleitores necessários à
admissibilidade dos requerimentos de alteração de
fronteiras político-administrativas. No projeto de V. Exa
eram 10% de eleitores. O projeto que foi à Câmara e
voltou modificado elevou...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – ... para 20% o número de eleitores. (Fora do
microfone.)
Também ficaram estabelecidos os limites populacionais mínimos exigidos para a criação de Municípios. Enquanto o Senado propôs 5 mil habitantes
para as Regiões Norte e Centro-Oeste, 7 mil para o
Nordeste e 10 mil para o Sul e o Sudeste, a Câmara
propôs um cálculo com base na população municipal
média do País. Os números ficaram próximos. O que
a Câmara propôs no projeto dela? Tira-se uma média
da população municipal, excluindo os 25 maiores Municípios e os 25 menores Municípios. Dos Municípios
restantes, você tira uma média da população. Essa
média da população é que vai definir a possibilidade
de emancipação dos Municípios.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E dessa média, 50% para as Regiões Norte e
Centro-Oeste, que passaram de 5 mil, no projeto do
Senado, para 5.997 nesse cálculo; 70% para Municípios
no Nordeste – desta média, excluídos os 25 maiores
e os 25 menores –, passando dos 7 mil que o Senado
definiu para 8.396 habitantes; e 100% para o Sul e o
Sudeste, que saíram de 10 mil para 11.995 habitantes.
A regra da Câmara, Senador Mozarildo, tem lógica, porque, em vez de fixar um número para que, à
medida que a população for crescendo, nós tenhamos
que modificá-lo, ela já define um percentual pela população dos Municípios, dos números...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Ela define, então, uma regra pela mudança da
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população dos Municípios. Então, muda a população,
muda a quantidade de habitantes para que possa o
Distrito se transformar em Município.
Os Deputados Federais também introduziram
um dispositivo que exige a comprovação, pelo estudo
prévio, de que o novo Município será capaz de cumprir
as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso
é importantíssimo também.
Portanto, são regras claras. Haverá casos em
que, em vez de desmembrar e criar novos Municípios,
teremos, pelo contrário, incorporação de Municípios.
Temos assim uma possibilidade de rediscutir a Administração Pública no Brasil na parte que mais importa
e está mais próxima do cidadão: o Município e o Distrito em que ele vive.
Entendo, portanto, que esse projeto deve ser
prioridade nesta Casa e merece nossa atenção para...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... e merece nossa atenção para a sua aprovação
ainda na sessão de hoje do Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr.
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, a Senadora
Vanessa Grazziotin. Ah, já está aí?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Já, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Querida colega Vanessa...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Para ganharmos tempo...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Para ganharmos tempo, porque
logo, logo começaremos a Ordem do Dia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão da oradora.) – Agradecendo a V. Exª, Senador Jorge Viana, eu quero, neste momento, destacar
que hoje, dia 1º de outubro, nós iniciamos não só no
Brasil, mas em grande parte do mundo uma campanha
conhecida como Outubro Rosa.
O objetivo dessa campanha é sensibilizar, conscientizar as mulheres – no nosso caso, as mulheres
brasileiras – de todo o mundo para a necessidade de
prevenção do câncer de mama.
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O câncer de mama, infelizmente, é o câncer que
mais tira vidas de mulheres em nosso País. É a segunda
causa mortis entre todos os cânceres que acometem
a população brasileira.
Sr. Presidente, hoje pela manhã, em torno de
12h, 12h30min, o Senado Federal, por solicitação da
Senadora Ana Amélia, abriu formalmente a campanha Outubro Rosa. Nós temos aqui vários Senadores
e Senadoras com um lacinho, feito pelo Senado Federal, com os dizeres de que “apoiamos a campanha
do Outubro Rosa.”
Hoje também, às 18h30min, deveremos estar
com o Presidente do Senado – possivelmente também com o Presidente da Câmara – aqui na rampa.
Eu quero convidar todos os Senadores – certamente
contaremos com a presença das senadoras – para
conosco ir até a rampa para assistir à iluminação cor-de-rosa. Durante todo o mês, o Congresso Nacional
ficará cor-de-rosa, numa manifestação de que não
apenas apoia essa campanha, mas que participa efetivamente da campanha.
Eu não poderia, Sr. Presidente, vindo a esta tribuna para falar dessa importante campanha, deixar de
registrar a edição de hoje do jornal Correio Braziliense. A edição de hoje do jornal Correio Braziliense veio
cor-de-rosa, toda ela cor-de-rosa. É uma manifestação
também desse órgão da imprensa brasileira, Senador
Wellington, de que não apenas apoia, mas é parte integrante dessa luta. Sabe por que é uma luta importante? Porque o câncer de mama, assim como outras
manifestações de câncer, mas principalmente para o
câncer de mama, quando diagnosticado a tempo, ou
seja, no início da doença, há cura. É uma doença reversível, que não leva à morte e, muitas vezes, nem à
necessidade da mastectomia.
Por isso é importante que as mulheres brasileiras
tenham, cada vez mais, consciência da necessidade
de fazer a prevenção, os exames preventivos. Eu repito: o câncer de mama é o que mais mata as mulheres brasileiras. Do contrário, se fosse diagnosticado
precocemente, nenhuma sequela mais grave deixaria
na mulher. Não estaríamos somente evitando sequelas mais graves, como é o caso da mastectomia, mas
prevenindo a morte, evitando a morte e garantindo a
vida, uma vida saudável.
Concedo aparte de V. Exª, Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Agradeço a V. Exª, Senadora Vanessa. Primeiro, quero parabenizá-la, pois hoje eu tive o privilégio de receber um laço cor-de-rosa, colocado por V.
Exª – eu o estou exibindo aqui –, assim como outros
Senadores e Senadoras. Saudando V. Exª, me permita saudar, também, a Senadora Ana Rita, a nossa
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querida Cláudia Lyra, que participa dessa campanha,
e parabenizar o Congresso Nacional. Eu acho que
essa iniciativa que V. Exª encabeça no Congresso permite, hoje, esse ato do lançamento do Outubro Rosa,
em que haverá a iluminação do Congresso com a cor
rosa, exatamente simbolizando a luta contra o câncer
de mama. Quero chamar também a atenção, como V.
Exª, para a importância de a gente ter cada vez mais
espalhada pelo Brasil a estruturação da prevenção. As
mulheres brasileiras, muitas vezes, por preconceito da
mulher ou do próprio esposo ou namorado, terminavam
não fazendo o exame de mama, que permite a detecção dos indícios e, a partir daí, o aprofundamento dos
exames para que se faça o tratamento. Como V. Exª
lembra, graças a Deus, é possível, com a prevenção,
se corrigir a tempo, se garantir a tempo uma condição.
Cito, aqui, a própria história da Presidenta Dilma, que
teve uma experiência, vamos chamar assim, de enfrentamento do câncer e o venceu. Cito o Presidente
Lula, que também teve um enfrentamento do câncer e
o venceu. Então, homens e mulheres, cada vez mais,
precisam se cuidar de forma adequada. Ao saudar
todas as mulheres brasileiras, todas as pessoas que
participam desse Outubro Rosa, especialmente V.
Exª, me incorporo a essa luta para que a gente tenha
o País cada vez mais preparado para salvar vidas. Eu
agradeço a V. Exª pelo aparte. Muito obrigado.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu é que agradeço, Senador
Wellington. V. Exª, como sempre, sensível, uma pessoa, um Parlamentar extremamente sensível, já está
com o laço, como bem disse, cor-de-rosa.
Seria importante que, durante este mês, a população como um todo pudesse andar com alguma
coisa cor-de-rosa.
Nós, da bancada feminina, a maioria, viemos,
hoje, vestidas de cor-de-rosa. A Cláudia Lyra, nossa
Secretária-Geral, inclusive está de rosa também. A
Senadora Ana Rita não está de rosa, está de branco,
mas com um grande laço cor-de-rosa.
Enfim, todas nós, mulheres, e os homens também,
precisamos, neste mês de outubro, falar, participar das
atividades, que serão muitas no Brasil inteiro, relativas
a essa campanha de prevenção.
Se V. Exª me permite, eu gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Senadora Vanessa, V. Exª está falando para uma comunicação inadiável, o que não
permite aparte. Mas tendo em vista a importância do
tema e o Senador Wellington já ter usado da palavra,
nós vamos conceder essa excepcionalidade ao Senador Waldemir Moka, para que ele possa também se
pronunciar rapidamente.

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Agradeço, Presidente Romero Jucá, vou ser
objetivo. Senadora Vanessa, eu fico muito feliz que
V. Exª esteja tratando do tema, V. Exª que é a Vice-Presidente da nossa Comissão. E é muito importante trazer um tema que é preocupação da população
brasileira, porque as mulheres são 51% da população
e elas são mães dos outros 49%. Então é uma preocupação real. Eu acho que não há como a gente não
se entusiasmar com essa campanha, campanha que
protege, campanha que faz uma prevenção. E hoje eu
vou estar ao seu lado, aí, na rampa, até para estabelecer o nosso compromisso, da Comissão, com todas
as mulheres deste País, todas as mulheres do mundo, porque essa é uma campanha que transcende, é
uma campanha realmente preventiva, que evita que
milhares e milhares de mulheres sejam acometidas.
Nós sabemos que esse diagnóstico, se feito precocemente, tem a probabilidade de cura muito grande. Parabenizo V. Exª pelo discurso e por, junto com outras
Senadoras, estar transformando aqui no Senado, no
Congresso Nacional o mês de outubro como o mês
dessa campanha muito importante para o nosso País.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço muito a V. Exª,
que tem conduzido da melhor forma a Comissão de
Assuntos Sociais do Senado, que trata, entre outros
aspectos, também da saúde. A Comissão tem dado
uma grande contribuição principalmente pelos temas
que estão na ordem do dia.
E seria importante, Senador Moka, que V. Exª,
como Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
nos ajudasse junto à Presidência da Casa para que,
se possível, possamos ir todos, não apenas alguns
Senadores e Senadoras, mas todos até a rampa, às
18 horas e 30 minutos, para esse ato solene muito
importante, que é o início de uma campanha que se
desenvolve não só no Brasil, mas no mundo inteiro e
que chama a atenção para a necessidade da prevenção e, assim, evitarmos mortes.
Senadora Kátia, com a benevolência do nosso
Presidente.
A Srª Kátia Abreu (Bloco Maioria/PSD – TO) –
Senadora Vanessa Grazziotin, quero parabenizá-la pelo
pronunciamento. Peço desculpas pela rouquidão, mas,
mesmo estando rouca, eu não poderia deixar também
de participar dessa campanha e demonstrar todo o
meu apoio. No Tocantins, os mamógrafos que temos
no interior, nas cinco cidades, foram de minha autoria.
Foi uma luta imensa, porque, naquele período – não
sei se hoje ainda é assim –, o Ministério não permitia
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liberar emenda para mamógrafo se não tivesse 200 mil
habitantes a cidade. E eu demonstrei ao Ministério que,
no meu Estado, isso seria impossível, pois só a capital
teria condições de ter mamógrafo. Nós conseguimos
superar tudo isso e levar mais cinco mamógrafos para
o Tocantins, para que pudéssemos fazer a prevenção
do câncer de mama nas mulheres. Também, com relação ao câncer de colo de útero, através do Senar,
com promoção social, nós fazemos uma grande campanha nacional nos assentamentos, nas comunidades
rurais, de um preventivo, que é o papanicolau, contra
o câncer de colo de útero, nas mulheres do campo,
que têm ainda menos oportunidade de ir até a cidade
para fazer o seu exame. Então, essa bandeira é nossa, é uma bandeira importante. Aquelas que possuem,
infelizmente, o câncer sofrem muito; e as demais têm
medo de ter, e com razão. Então, a prevenção é, realmente, o melhor caminho. Muito obrigada.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senadora.
Para concluir meu pronunciamento, quero dizer,
Senadora Kátia, que V. Exª foi uma pioneira, assim como
outras Deputadas Federais, à época, porque hoje é o
próprio Ministério da Saúde que orienta a necessidade de que cada cidade disponha de seu mamógrafo.
No meu Estado, o Amazonas, que tem 61 Municípios,
além da capital, todos eles contam já com um mamógrafo e um técnico para operá-lo. É assim, porque fazer
a prevenção não é apenas dizer, não é apenas fazer
a campanha; é dar oportunidade a que as pessoas,
quando buscam o Sistema Único de Saúde, o sistema
público, possam encontrar o aparato necessário para
que se efetive, na prática, essa prevenção.
Muito obrigada, Senadores. Às 18h30, todos na
rampa do Senado para vermos o Congresso Nacional
iluminado de cor-de-rosa, simbolizando essa importante campanha do Outubro Rosa, de prevenção ao
câncer de mama.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª. Vanessa Grazziotin,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Parabenizo a Senadora Vanessa
pelas palavras e registro que todos nós, Senadora
Vanessa, estaremos, às 18h30, lá participando, porque essa é uma luta de todo o Brasil, e o Congresso
e o Senado Federal participam com muita garra dessa
luta, desse enfrentamento.
Com a palavra o último orador inscrito, antes da
Ordem do Dia, Senador Alvaro Dias.
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V. Exª dispõe de 20 minutos, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Romero Jucá.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a Polícia Federal
está agindo. Parabéns à Polícia Federal!
Eu gostaria, Sr. Presidente, de destacar a importância da Comissão Parlamentar de Inquérito como
instrumento do Legislativo para a investigação de denúncias que são veiculadas, especialmente pela imprensa, no País.
Quando esta Casa instalou a CPI Cachoeira, as
críticas foram constantes e reiteradas. Em que pese o
fato de ter sido ela dominada politicamente, apresentou
relatórios variados, relatórios paralelos, que permitiram
à Polícia Federal dar prosseguimento às investigações.
A declaração é do Delegado Tacio Muzzi, coordenador da Operação Saqueador, iniciada no final do ano
passado em parceria com o Ministério Público Federal.
No dia de hoje, a operação apresenta resultados.
Denominada Operação Saqueador, investiga o desvio
de R$300 milhões em três Estados, e os responsáveis
podem responder por até cinco crimes diferentes.
Protocolamos ao final do ano passado, a representação que apontava os caminhos para que esta investigação, através da Polícia Federal e do Ministério
Público Federal, pudesse ocorrer.
Lembro pronunciamentos que fizemos aqui exatamente indicando esses caminhos. E aqui estão, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, as matérias da imprensa
no dia de hoje: “Delta transferiu R$300 milhões para
empresas de fachada”; “Operação da [Polícia Federal]
apreende carros e documentos de Cavendish no Leblon”; “Operação Saqueador investiga desvio de até
R$300 milhões em 3 estados”.
Lembro que apontamos, desta tribuna, exatamente no dia 18 de junho de 2012, os indícios que nos
autorizavam a representar junto ao Ministério Público
Federal contra a empresa Delta como a matriz de um
monumental esquema de corrupção. E nós apresentamos aqui um gráfico, mostrando exatamente o link
que partia do Governo Federal para a empresa Delta,
da empresa Delta para a empresa Alberto & Pantoja, e
desta empresa para empresas laranja para familiares
e integrantes da quadrilha do Cachoeira.
No primeiro círculo, a Delta ganhava a licitação
com preços baixos. Era a estratégia adotada pela
empresa; disputava, oferecendo preços menores, e
ganhava a concorrência. Depois, no segundo círculo,
nós assinalamos os contratos com os governos, desde
governo municipal, estadual, e principalmente com o
Governo Federal, em que havia um maior volume de
recursos. Depois, no outro círculo, a Delta apresenta-
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va aditivos que se sucediam, e, evidentemente, esses
aditivos eram concedidos em razão do poder de um
traficante de influência, que, além de bicheiro, passou a ser o grande lobista, ou uma espécie de sócio
oculto da Delta.
Depois dos aditivos, os recursos chegavam à Delta, que, depois dos aditivos, simulava serviços fictícios
com empresas laranja. Os recursos saíam do Governo para a Delta, da Delta para as empresas laranja e
delas para os destinatários finais.
Esse gráfico foi mostrado desta tribuna, revelando
esse esquema de corrupção que tinha a empresa Delta como matriz. A Polícia Federal, na manhã de hoje,
realizou busca e apreensão de documentos e computadores na casa do empresário Fernando Cavendish,
ex-presidente da Delta, e em mais dez endereços de
pessoas ligadas aos negócios do empresário, envolvendo sede e filial da empresa, seus controladores,
contadores, inclusive os potenciais laranjas.
O cumprimento dos 20 mandados de busca e
apreensão incluiu três veículos de luxo, documentos e
computadores na casa de Fernando Cavendish.
A Operação Saqueador, que começou às 6h desta
terça-feira, nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo
e Goiás, também apreendeu R$350 mil em espécie.
O coordenador da operação, o delegado Tácio Muzzi,
diz que são fortes os indícios de uso de dinheiro público para os desvios.
E nós não temos nenhuma dúvida: a operação
teve origem, repito, a partir de dados repassados pela
Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as
ligações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos.
Segundo os policiais, os trabalhos devem se estender
por mais 30 dias, para se descobrir de onde vieram
os R$300 milhões.
A CPI discutiu ardorosamente o envolvimento da
empresa Delta no esquema de corrupção liderado por
Carlinhos Cachoeira, e, no relatório que apresentamos
ao Procurador-Geral da República, apontamos a origem
desses recursos. O delegado chefe afirma que, agora,
o trabalho é chegar à origem desses recursos. Ele terá
o trabalho facilitado exatamente por esse relatório, que
culminou com a representação que protocolamos junto ao Procurador-Geral da República. Nesse relatório,
nós indicamos a origem desses recursos e indicamos,
inclusive, o passeio dos recursos desde a origem até
os destinatários finais.
Nós sabemos que essa investigação da Polícia
Federal vai revelar esse monumental esquema de corrupção. Quem trabalhou na Comissão Parlamentar de
Inquérito e teve acesso a essas informações certamente
concluiu que tratávamos de um dos maiores escândalos
de corrupção da história dos últimos anos neste País.
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Certamente, não serão apenas R$300 milhões
que foram desviados. Esse é um valor que impressiona, certamente, mas, com o trabalho que realizamos,
com a movimentação que chegou a R$7 bilhões, através da empresa Delta, certamente a Polícia Federal
e o Ministério Público concluirão que os desvios são
superiores a R$300 milhões, conforme se suspeitava
inicialmente.
Portanto, Sr. Presidente, os nossos cumprimentos
à Polícia Federal por esse extraordinário trabalho de
investigação. Mas também destacamos a importância
da Comissão Parlamentar de Inquérito, desacreditada
por muitos. Ao final dos trabalhos, as manchetes dos
veículos de informação eram pejorativas, procuravam
achincalhar os trabalhos realizados pela Comissão
Parlamentar de Inquérito.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Em parte, com razão. Afinal, houve uma tentativa de
se amordaçar, houve uma tentativa de se impedir que
as investigações prosperassem. Mas há que se louvar o
esforço daqueles que, integrando essa CPI, produziram
um trabalho paralelo, com relatórios complementares
que não foram aprovados oficialmente no plenário da
CPI, mas que foram encaminhados à Procuradoria da
República, no nosso caso, na forma de representação,
para que os procedimentos judiciários pudessem ter
continuidade com a instauração do inquérito que, com
o desdobramento apresentado hoje, caminha para
apresentar um resultado final extremamente positivo.
Por isso, Sr. Presidente, os nossos cumprimentos,
mais uma vez, ao Ministério Público Federal e à Polícia
Federal por esse extraordinário trabalho.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr.
Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Alvaro Dias.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mantive contato com algumas Lideranças e
estamos sugerindo à Mesa, dentro de um entendimento – inclusive conversei com a assessoria do PSDB –,
que votássemos as duas primeiras medidas provisórias que trancam a pauta e não votássemos a terceira medida, em relação à qual não há acordo ainda.
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Portanto, votaríamos os Itens 1 e 2, que são votações
simbólicas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado pelo auxílio à condução
dos trabalhos e à busca do entendimento.
Senador Walter Pinheiro, que pediu a palavra.
Meu caro baiano, bom baiano!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não tenho nenhuma divergência quanto à votação da
matéria. Só pediria a V. Exª que, em decorrência da
votação de duas matérias que terão debate, se fosse
possível, invertesse a ordem. Abriríamos primeiro a
discussão da matéria do item, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Itens 12, 13 e 14.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Pronto. Porque isso sela a quarta sessão
de debate, e passamos para os Itens 1 e 2.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Como tivemos um grande debate
sobre esse assunto, na Ordem do Dia farei a consulta
ao Plenário, mas acho que é um bom encaminhamento
que V. Exª propõe.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pois, não. Pela ordem, Senador
Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu consulto
V. Exª, porque, na semana passada, houve um acordo
para que, na sessão de hoje, votássemos o PLS nº 98,
de 2002, que trata da criação, emancipação e fusão
dos Municípios.
Está na pauta?
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu estava presidindo, assumi com
o Senador Mozarildo e já cuidei de tratar com a assessoria da Mesa. Vamos ter a votação da urgência hoje,
conforme acertado, o que atende V. Exª.
O requerimento de urgência do projeto será votado hoje, após, obviamente, a Ordem do Dia, junto
com outros requerimentos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não foi aprovada na sessão anterior a urgência?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não. Foi lida na sessão anterior,
e acertamos de fazer a votação hoje.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA.) – Podemos votá-lo amanhã, então?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A matéria entra na quinta-feira,
se votarmos hoje o requerimento de urgência.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – São 48 horas, então. Só para a semana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Nesse caso, o Plenário é soberano.
Vou apreciar expediente sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –
Requeiro, nos termos regimentais, aditamento
ao Requerimento nº 848, de 2012, de criação
da Comissão de Juristas, destinada a realizar
estudos e propor a atualização da Lei de Execução Penal, a prorrogação por 70 dias de seu
prazo de funcionamento para a finalização de
seus trabalhos.
Requerimento de autoria do Presidente da Casa,
Senador Renan Calheiros.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – As Srªs e os Srs. Senadores que
o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Faço a leitura também de requerimento sobre a mesa de autoria do Senador Sérgio
Petecão.
Nos termos do art. 336 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro urgência na tramitação do
Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2013, que altera o Decreto nº 2.784, de 12 de junho de 2013, para
restabelecer os fusos horários do Estado do Acre e
de parte do Estado do Amazonas e revoga a Lei nº
11.662, de 24 de abril de 2008.
Autoria: Senador Sérgio Petecão.
Estou cumprindo aqui compromisso assumido,
mesmo na ausência do Senador. (Pausa.)
S. Exª estava ausente e acaba de se fazer presente.
É o seguinte o Requerimento, na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 1.154, DE 2013
(REQUERIMENTO Nº 96, DE 2013-CRE)
Nos termos do art. 336 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro urgência na tramitação do
Projeto de Lei da Câmara n° 43, de 2013, que “altera o Decreto n° 2.784, de 18 de junho de 1913, para
restabelecer os fusos horários do Estado do Acre e
de parte do Estado do Amazonas, e revoga a Lei n°
11.662, de 24 de abril de 2008.”
Sala da Comissão, em 26 de setembro de 2013.
– Senador Sérgio Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento foi lido agora e
será apreciado após a Ordem do Dia, junto com o requerimento do Senador Mozarildo Cavalcanti.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.155, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do PLC 130/2011 do PLS 350/2012, para que as
matérias passem a ter tramitações autônomas, tendo
em vista tratarem de assuntos diversos.
Sala da Comissão, 24 de setembro de 2013. –
Senadora Ana Rita, (PT – ES).
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Quero informar às Srªs e aos Srs. Senadores
que teremos a apreciação e a votação de autoridades.
Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que se
encontram nos gabinetes para que, por gentileza, se
dirijam ao plenário da Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –

ORDEM DO DIA
Consulto o Plenário. Temos um entendimento
para apreciarmos dois itens, os Itens 1 e 2 da Ordem
do Dia, e deixarmos trancando a pauta uma medida
provisória.
Consulto o Plenário sobre a sugestão do Senador
Walter Pinheiro: para apenas contar prazo, que façamos
mais uma sessão de discussão dos Itens 12, 13 e 14,
que trata do voto aberto, para que, posteriormente, se
possa fazer a votação.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Tem acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Como a matéria não se submete
ao trancamento, a inversão de pauta é apenas para
que se possa contar mais uma sessão, já que tivemos
um debate intenso na última sessão, e iríamos, então,
para os itens da pauta.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Flexa, com a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Pergunto a V. Exª – ouvi
do Plenário – se poderíamos votar o requerimento de
minha autoria, o Item 32 da pauta.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Requerimento é após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É um requerimento de apensamento, o Requerimento nº 32?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Isso, de apensamento, nº 32.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Itens 12, 13 e 14 da pauta:
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Item 12:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 43, de 2013 (nº 349/2001, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Luiz Antonio Fleury), 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.
Parecer favorável, sob nº 1.063, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator: Senador Sérgio Souza, com votos
em separado dos Senadores Pedro Taques e
Randolfe Rodrigues, e contrários dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes.
Tramita em conjunto com os Itens 13 e 14.
Item 13:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 755, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
20, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador Paulo Paim, que altera os arts. 52, 55
e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que menciona,
terminando com o voto secreto do parlamentar.
Parecer favorável, sob nº 645, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza.
Item 14:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
28, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador Antonio Carlos Valadares, que altera
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os artigos 47 e 52 da Constituição Federal, para
estabelecer o voto aberto nas deliberação de
cada casa e do Congresso Nacional.
Depende de parecer da CCJ.
Em discussão conjunta os três itens.
Em discussão as propostas e emendas. (Pausa.)
Não há Senador inscrito para discutir.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A discussão só encerra amanhã,
na quinta.
A discussão está encerrada na data de hoje. Volta
para a quinta sessão de discussão, que traz junto os
Itens 12, 13 e 14.
Volto ao Item 1.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, o Senador Ricardo
Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, há sobre a mesa propostas que, a
meu juízo, poderão ser deliberadas pelo Plenário, de
indicação de autoridades para chefiar missões diplomáticas, a missão diplomática do Brasil junto à Organização das Nações Unidas e a missão diplomática
junto ao Paraguai.
Consulto V. Exª, ao tempo em que reivindico, para
que V. Exª coloque em pauta, para que nós possamos
votar essas duas importantes indicações em missões
diplomáticas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª, que preside a Comissão
de Relações Exteriores, da qual tenho orgulho de ser
membro, que agilizou inclusive o processo de apreciação de sabatina dessas autoridades, tem toda razão.
A intenção é que votemos ainda hoje pelo menos a
indicação de seis autoridades, o que faremos logo em
seguida à apreciação do Item 1 da pauta, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria
a V. Exª, se possível, que fizéssemos uma inversão
para ir ao Item 32, aprovando requerimento de apen-
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samento. Depois, então, entraríamos no Item 1, que
vai ter discussão. Se não vamos ficar discutindo o Item
1 e o Item 2 aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os Itens 32 e 33 não se submetem ao trancamento de pauta.
Se não houver objeção, eu posso fazer a leitura,
conforme solicita o Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Isso. Peço a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu vou fazer a leitura.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Não é após a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não. A matéria da Ordem do Dia
são os Itens 32 e 33. O Senador Flexa pede que se
faça a inversão também desses dois itens, como foi
feito nos Itens 12, 13 e 14.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE. Sem revisão do orador.)
– Presidente, eu gostaria que V. Exª me explicasse o
seguinte: nós temos as propostas de emenda à Constituição sobre o voto secreto, relacionadas nos Itens 12,
13 e 14. A única que não tem parecer é a de nº 14, da
Comissão de Justiça. Gostaria de saber como será o
procedimento na hora da votação. Quando chegar em
votação, como a Presidência irá ordenar os trabalhos,
a fim de que as três possam ser apreciadas e uma delas ser aceita pelo Senado. Em termos de prioridade,
como será?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Caro Senador Valadares, a matéria,
como V. Exª mesmo afirmou e acabamos de apreciar,
ainda na Ordem do Dia, venceu a quarta sessão de
discussão hoje; foi encerrada. Amanhã, será a quinta
sessão de discussão da matéria. E, conforme solicitação, poderá ser dado o parecer no próprio plenário,
de plenário. Então, amanhã, durante a última sessão
de discussão, se for solicitado, podemos, inclusive, ter
o parecer dado em plenário.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Agradeço V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado.
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Faço, então, a leitura das solicitações do Senador Flexa, de inversão da pauta para a apreciação dos
Itens 32 e 33.
Item 32:
REQUERIMENTO
Nº 975, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto
de Lei do Senado nº 323, de 2012, por regularem matéria correlata (alterações na Lei de
Licitações).
A Presidência comunica ao Plenário que, com a
aprovação do Requerimento, o Projeto de Lei do Senado
nº 323, de 2012, perde o caráter terminativo. É importante chamar a atenção das Srªs e dos Srs. Líderes.
Votação do Requerimento nº 975.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 33:
REQUERIMENTO
Nº 976, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº 976, de 2013, do Senador Eduardo
Suplicy,solicitando que o Projeto de Lei da
Câmara nº 32, de 2007, seja remetido para
exame da Comissão Temporária de Modernização da Lei de Licitações e Contratos.
Votação do Requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Item 1 da pauta.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 618, de 2013)
É isso, Líder Wellington Dias?
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 23, de 2013, que altera a
Lei nº 10.552, de 13 de novembro de 2002,
para dispor sobre a concessão de garantia da
União a entidades controladas indiretamente
por entes da Federação; autoriza o aumento
do capital social da Valec – Engenharia, Cons-
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truções e Ferrovias S.A.; autoriza a União a
renegociar condições financeiras e contratuais das operações de crédito com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES; altera o cálculo da receita
líquida real dos Municípios, para adequação
à Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; autoriza a União a conceder crédito ao BNDES, no
montante de até R$15.000.000.000,00 (quinze
bilhões de reais ), em condições financeiras
e contratuais que permitam o seu enquadramento como instrumento híbrido de capital
e dívida ou elemento patrimonial que venha
a substituí-lo na formação do patrimônio de
referência); promove ações de cooperação
energética com países da América Latina; cria
o Quadro Especial de Terceiros-Sargentos e
Segundos-Sargentos do Exército, integrante do
Quadro de Pessoal Militar do Exército; altera a
Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto
de 2001, as Leis nºs 4.117, de 27 de agosto
de 1962, 11.345, de 14 de setembro de 2006,
12.844, de 19 de julho de 2013, e 12.249, de
11 de junho de 2010; revoga a Lei nº 10.951,
de 22 de setembro de 2004, e dispositivos
das Leis nºs 12.844, de 19 de julho de 2013,
e 12.761, de 27 de dezembro de 2012; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 618, de 2013).
Parecer sob nº 55, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Valdir Raupp (PMDB/RO);
e Relator Revisor: Deputado Júnior Coimbra
(PMDB/TO), favorável à Medida Provisória e
às Emendas nºs 35 e 50, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2013, que
oferece; e pela rejeição das demais emendas.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional. Esgotar-se-á no dia 3 de outubro.
O Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2013, foi
lido no Senado Federal no dia 24 de setembro.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp,
Relator da matéria.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o relatório já é conhecido
de todas as Srªs e Srs. Senadores. O nosso parecer é
favorável e, no mérito, pela aprovação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em votação...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – V. Exª está...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/ PT – AC) – Senador e Líder Mário Couto.
O SR. MARIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – V. Exª está colocando em
discussão a matéria? Já está em discussão a matéria
ou está em encaminhamento?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não, agora eu estou pondo em
apreciação para votação os pressupostos de urgência.
Depois nós vamos ter a discussão da matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Quando chegar no mérito, inscreva-me para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª estará inscrito para a discussão.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária.
Como não há Senadores inscritos para encaminhar, as Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância e urgência e adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória e das emendas em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador
Mário Couto.
Mais uma vez, aproveito para informá-los e pedir
que se dirijam ao plenário, Senadores e a Senadoras,
pois temos a votação nominal de autoridades, a indicação de autoridades, e é muito importante a presença
de todos aqui no plenário.
Com a palavra, para discutir a matéria, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pretendo ser breve.
Eu só queria chamar a atenção, especialmente
da Presidência, da Mesa Diretora desta Casa, porque
nós estamos votando duas medidas provisórias. E, na
segunda medida provisória que vai ser votada, estão
incluídos, simplesmente, Srªs e Srs. Senadores, 23
itens diferentes. Ora, senhoras e senhores, se nós
continuarmos nesta direção, se o Governo continuar
impondo a nossa liberdade, este Senado não precisa
mais existir.
A Presidenta impõe que se vote hoje, dentro de
uma só ação, dentro de uma só medida, 23 itens diferentes. A Presidenta proíbe, Senador Flexa Ribeiro,
que o Senado possa fiscalizar os gastos da Presidenta.
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Li num blog hoje que uma diária no hotel onde
se hospedou a Presidenta da República custou simplesmente, senhores paraenses, brasileiros e brasileiras, R$25 mil. E V. Exª, Senador Flexa Ribeiro, não
tem o direito de fiscalizar os gastos da Presidenta da
República.
Como se está impondo hoje, aqui, para esta Casa,
votar 25 itens diferentes. E já votamos várias vezes. É
imposição total e absoluta ao Senado Federal.
Espero que o Presidente da Câmara, que faz
uma boa administração, e espero que o Presidente
deste Senado, que se esforça para melhorar o conceito deste Senado, acabem imediatamente com isto,
com o direito de liberdade de ação do Senado Federal.
Isso é uma imposição incômoda, isso é tirar o direito
do poder, isso é tirar a vontade popular, que expressou
a confiança em cada Senador.
Espero que o Presidente Renan Calheiros tenha
o mesmo objetivo do Presidente da Câmara, que já se
pronunciou que não vai mais receber medidas provisórias incluindo vários itens.
O Presidente Renan Calheiros, repito, vem se
esforçando para criar aqui, neste Senado, o respeito
dos Poderes. E que isso possa chegar à consciência
da Presidenta. E que isso possa dizer à Presidenta que
é uma desmoralização ao Senado Federal. A cada dia,
ela tenta desmoralizar o Senado Federal.
Ora, senhoras e senhores brasileiros, os cartões
corporativos, que tiraram nosso direito de fiscalizar, sabem a quanto chegou, Pátria amada? A R$36 mil da
Presidenta da República. E nós não temos o direito de
perguntar a ela por que gastou R$36 mil com cartões
corporativos para ela.
Tiraram o direito constitucional do Senado Federal, que tem como obrigação primeira, Senadores...
Senadores e Senadoras, o Senado Federal foi criado
para fiscalizar, senhores e senhoras. A Constituição é
muito clara: uma das principais atribuições deste Poder
é fiscalizar, e a Presidenta não deixa fiscalizar as contas
dela! A Presidenta não deixa fiscalizar os cartões corporativos! A Presidenta não deixa fiscalizar os gastos
dela, tirados do bolso do brasileiro, que paga o maior
imposto do mundo, que este ano vai passar de trilhões.
Por isso, Sr. Presidente, trago aqui a minha decepção, mais uma vez, com a imposição da Presidenta
Dilma. Não foi isso – eu repito o que falei há poucas
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horas –, não foi isso que o PT e que a Presidenta Dilma prometeram ao País. Não foi isso. Mais uma vez,
a Presidenta Dilma mostra a sua imposição e os seus
atos mentirosos. Mais uma vez, digo à Nação brasileira
que falo aqui sobre a minha liberdade e o meu direito.
Sem medo de dizer a todos os brasileiros que o PT
engana, que o PT esconde, que o Governo esconde,
que o Governo impõe sobre nós que temos que votar,
de qualquer maneira, 25 itens juntos, de uma só vez,
todos diferentes.
E a Presidenta... Já vou descer, Presidente Renan. Trate disto, Presidente: moralize esta Casa, siga,
forte, avante, dê moral a cada um dos nossos Senadores, que vão ter que votar hoje, numa medida só,
Presidente, 23 itens diferentes. Como é que pode, Presidente, nós não termos o poder de fiscalizar o Governo, Presidente? Isso é constitucional! Estão tomando
a nossa liberdade.
Pela sua postura, Presidente, a cada dia que
passa, V. Exª conquista de cada Senador a confiança.
E eu espero que siga assim, forte, firme, Câmara e
Senado proibindo esse ato absurdo que é cercear o
direito de cada Senador de analisar e discutir item por
item, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Declaramos encerrada a discussão, não havendo mais Senador inscrito para discutir a matéria.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 2:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória
nº 619, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 25, de 2013, que autoriza a
Companhia Nacional de Abastecimento a utilizar o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, instituído pela Lei nº 12.462,
de 4 de agosto de 2011, para a contratação
de todas as ações relacionadas à reforma,
modernização, ampliação ou construção de
unidades armazenadoras próprias destinadas às atividades de guarda e conservação
de produtos agropecuários em ambiente natural; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho
de 1991, e 8.213, de 24 de julho de 1991, o
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1942 –
Consolidação das Leis do Trabalho, as Leis nºs
11.491, de 20 de junho de 2007, e 12.512, de
14 de outubro de 2011; dispõe sobre os contratos de financiamento do Fundo de Terras e
da Reforma Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998;
autoriza a inclusão de despesas acessórias
relativas à aquisição de imóvel rural nos financiamentos de que trata a Lei Complementar
nº 93, , de 4 de fevereiro de 1998; institui o
Programa Nacional de Apoio à Captação de
Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais
de Acesso à Água – Programa Cisternas; altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de
1967, as Leis nºs 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil, 9.718, de 27 de novembro de 1998, e 12.546, de 14 de setembro de
2011; autoriza a União a conceder subvenção
econômica, referente à safra 2011/2012, para
produtores independentes de cana-de-açúcar
que desenvolvem suas atividades no Estado
do Rio de Janeiro; altera a Lei nº 11.101, de
9 de fevereiro de 2005; institui o Programa de
Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos
que Atuam na Área da Saúde e que Participam
de Forma Complementar do Sistema Único de
Saúde – PROSUS; ; dispõe sobre a utilização
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
dos registros de preços realizados pelo Ministério da Saúde; autoriza a União, por intermé-

Quarta-feira 2

303

68067

dio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a conceder o uso de bens públicos
imobiliários dominicais, mediante emissão de
Certificado de Direito de Uso de Bem Público
Imobiliário – CEDUPI; altera o Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941; dispõe sobre
as dívidas originárias de perdas constatadas
nas armazenagens de produtos vinculados
à Política de Garantia de Preços Mínimos –
PGPM e Estoques Reguladores do Governo
Federal, depositados em armazéns de terceiros, anteriores a 31 de dezembro de 2011;
altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002;
autoriza o Poder Executivo a declarar estado
de emergência fitossanitária ou zoossanitária,
quando for constatada situação epidemiológica que indique risco iminente de introdução de
doença exótica ou praga quarentenária ausente no País, ou haja risco de surto ou epidemia
de doença ou praga já existente; altera a Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; dispõe
sobre o repasse pelas entidades privadas filantrópicas e entidades sem fins lucrativos às
suas mantenedoras de recursos financeiros
recebidos dos entes públicos; altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, as Leis nºs 10.848, de 15 de março de
2004, 12.350, de 20 de dezembro de 2010,
12.096, de 24 de novembro de 2009, 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, 12.087, de 11 de novembro de 2009, e
10.260, de 12 de julho de 2001; e dá outras
providências e outras alterações propostas pela
Câmara dos Deputados (todas provenientes
da Medida Provisória nº 619, de 2013).
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Consulto a Casa, Senador Alvaro Dias, Senador Sérgio Souza, Senador Eunício
Oliveira, Senador José Pimentel, Senador Walter Pinheiro, enfim, todos, sobre um acordo para votarmos
as medidas provisórias.
Nós temos, sobre a mesa, três medidas provisórias.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Fizemos acordo para as duas primeiras, Sr.
Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Para as duas primeiras, Sr. Presidente. A de nº
618 já votamos; agora, a de nº 619; e, logo após, encerraríamos a Ordem do Dia, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeitamente. Faremos isso.
Temos algumas autoridades para votar, lembra-nos aí muito bem o Senador Mário Couto.
Parecer sob nº 57, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado João Carlos Bacelar (PR/BA); e o
Relator revisor é o Senador Sérgio Souza (PMDB/PR),
que é favorável à Medida Provisória e às Emendas nºs
2, 4 a 6, 15, 34, 50, 52 a 54, 60, 61, 64, 72, 75, 82,
83, 85 a 88, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2013, que oferece; e pela rejeição das
demais emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos.
O Projeto de Lei de Conversão foi aprovado na
Câmara, no dia 25, nos seguintes termos: supressão
do art. 21 do Projeto de Lei de Conversão destacado;
supressão do §5º, do art. 38, do Projeto de Lei de Conversão, também destacado; supressão do art. 56, do
Projeto de Lei de Conversão; aprovação das Emendas
de plenário de nºs 1 a 4, de redação.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional.
O Projeto de Lei de Conversão nº 25 foi lido no
Senado Federal no dia 26 de setembro.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza,
Relator revisor da matéria. Com a palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, primeiramente,
dizer a V. Exª e a todos os membros desta Casa da
importância de nós votarmos a resolução, já votada
aqui no Senado Federal, que regulamenta a tramitação
das medidas provisórias, porque a figura do Relator
revisor é meramente figurativa; não tem nenhum poder
de revisar, a não ser, como qualquer Parlamentar, de
apresentar emendas supressivas, seja aqui, seja na
comissão, ou emendas aditivas na própria comissão.
Cabe, em uma medida provisória que cai em poucos dias, nós analisarmos, votarmos e esperarmos o
veto ou combinarmos o veto. Mas eu gostaria de dizer
que o relatório é favorável, inclusive às emendas, mas
com muita preocupação, com muita preocupação mesmo. É uma medida provisória que já veio grande e se
tornou gigante. Ela tem para mais de 30 itens sendo
debatidos, e chegou aqui com menos de 10 itens que
não têm muito mais a ver nem mesmo com temas previstos ou próprios de medida provisória.
Eu sou da Base do Governo e estou fazendo uma
observação dessas, que é preocupante. É preocupan-
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te para esta Casa, é preocupante para o Congresso
Nacional. Além do mais, em outra medida provisória,
a 615, nós tínhamos colocado que era a medida provisória própria, que tratava da questão da ajuda aos
produtores de cana do Nordeste brasileiro. Nós tínhamos colocado uma emenda para atender, também, os
produtores do Paraná, que sofreram com geadas, sofreram com secas nos últimos anos, não na magnitude
do caso do Nordeste – inclusive a proporção era menor
–, e não foi aceita; foi retirada. E, agora, eu vejo aqui,
com todo o respeito ao Rio de Janeiro, sendo incluído
um texto idêntico, uma medida provisória que não tem
muito a ver, que trata do setor sucroalcooleiro para o
Rio de Janeiro e outros tantos itens, que mereciam, sim,
Sr. Presidente, um debate aprofundado sobre o tema.
O meu relatório é, infelizmente, o mesmo que veio
do Relator, porque não pode ser diferente, porque o
relatório é o que consta dos autos.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Verificação, Sr. Presidente. Verificação!
Na hora adequada. Eu agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Na hora adequada, já está pré-datado, desde já, o pedido.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Não posso perder essa hora adequada,
que eu aguardo com grande expectativa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sem dúvida, Senador Ricardo
Ferraço.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, para
discutir a matéria. Em seguida, darei a palavra ao Senador Casildo Maldaner. Nós estamos discutindo os
pressupostos de relevância.
Com a palavra V. Exª, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, seria desnecessário
discursar sobre esta matéria se pudéssemos trazer o
videoteipe de discursos referentes a outras medidas
provisórias.
É a repetição do crime hediondo em relação à
Constituição do País. É uma medida provisória que
apresenta oito temas diferentes, desconexos, portanto
uma medida provisória absolutamente inconstitucional. Mas é preciso destacar que, neste caso, o abuso
é maior. Há uma ação direta de inconstitucionalidade
ainda não julgada pelo Supremo Tribunal Federal que
diz respeito à adoção da utilização do RDC para contratações de obras referentes à Copa do Mundo.
Pois bem, o Governo ficou satisfeito com esse
novo expediente facilitador de licitações, certamente
um instrumento a abrir portas para a corrupção com
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o superfaturamento de obras, e adota, agora, para a
modernização do sistema de armazéns no País.
Evidentemente, nós ficamos impressionados com
a facilidade com que o Governo lança mão de expedientes dessa natureza a pretexto de facilitar a realização de obras públicas no País. E, neste caso, é ainda
mais grave, porque o Governo encarrega a Conab de
fazer licitações sob a égide desse sistema que nós
consideramos permissivo. Não apenas nós que somos oposicionistas. O Procurador-Geral da República
da mesma forma se manifestou, Dr. Roberto Gurgel,
considerando esse sistema um sistema que possibilita, na flexibilização da legislação referente a licitações
de obras públicas, que facilita o superfaturamento das
obras. Ministro do Supremo Tribunal Federal, se não me
falha a memória, Marco Aurélio, também se manifestou
a respeito da inconstitucionalidade desse sistema de
licitação de obras públicas.
Mas agora caberá à Conab. E o que está ocorrendo na Conab? Na Conab, está ocorrendo o desvio escancarado de dinheiro público. Quem está entendendo
de Conab atualmente é a Polícia Federal, quem está
tendo intimidade com a Conab é a Polícia Federal. A
Polícia Federal é que tem visitado a Conab.
Aliás, a Polícia Federal tem indiciado dirigentes
da Conab. Aqui está a notícia recentemente veiculada pela imprensa: “Diretor de política agrícola da Conab, Sílvio Porto, tem, entre seus padrinhos políticos,
o Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência
da República, Gilberto Carvalho”. Está sendo alvo de
investigação da Polícia Federal.
Aconteceram prisões recentemente, no Paraná
inclusive. A Conab está sendo alvo, portanto, de uma
investigação alargada da Polícia Federal e terá essa
facilidade de realizar licitações para a modernização
do sistema de armazenagem, utilizando-se do RDC.
Mas é incrível, Sr. Presidente, que continuemos
a aceitar passivamente essas imposições do Poder
Executivo.
Esta medida provisória traz uma ementa... Vejam
o tamanho da ementa desta medida provisória! São
duas páginas completas para a ementa. É uma medida
provisória desconexa, absolutamente inconstitucional e
que traz, entre os seus dispositivos, esse instrumento
favorecedor da corrupção na Administração Pública,
que se chama RDC. Portas abertas, sim, para o superfaturamento desenfreado de obras públicas no País!
Por essa razão, nós não podemos concordar com
esta medida provisória. Por essa razão, nós votaremos
contra esta medida provisória, Sr. Presidente.
O PSDB – o Líder Aloysio Nunes, me autoriza,
inclusive, a afirmar isto – votará contra esta medida
provisória.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Casildo Maldaner.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Sem revisão do orador.) – Quero me inscrever
também, Sr. Presidente.
Senador Mário Couto.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente e caros colegas,...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, inscreva-me, por gentileza.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ...em relação a esta Medida Provisória
nº 619, eu não vou querer entrar nos possíveis jabutis,
inserções que poderão ter sido realizadas.
Agora, o que me chamou atenção, Sr. Presidente
– e quero ficar nesses dois dispositivos –, é a possibilidade de, com o Fundo de Terras, financiar a aquisição
de terras, instrumentalizar essa propriedade.
Eu sei que nós temos, inclusive em Santa Catarina, muitos casos de famílias que possuem uma pequena propriedade e que têm quatro, cinco, seis filhos.
Eles saem para buscar outras profissões, porque têm
que mecanizar. Antigamente não era assim. E aí a terra
tornou-se pouca para mecanizar e ficar ali com cinco,
seis filhos. O pai vai ficando com a idade avançada e
quer passá-la para alguém. E um dos filhos se propõe
a adquirir o imóvel e a acertar com os demais irmãos
e irmãs. Acontece que hoje isso é possível com esta
proposta. Há um financiamento em longo prazo, que
pode melhorar. Um deles pode fazer com que se acerte com os irmãos e ele se estabeleça. Há condições
de um ou dois deles ficarem na propriedade, mas não
todos. Então, esta parte é louvável.
A outra parte que eu gostaria de destacar, Sr.
Presidente e nobres colegas, sem entrar nos outros
penduricalhos, se houver jabutis, ou coisa que o valha,
é a possibilidade de, nas propriedades que são financiadas, haja condições de captar água das chuvas,
para armazená-las.
Eu quero lembrar um episódio em Santa Catarina,
no Sul do Brasil. Quando tive a honra de fazer parte,
como presidente ou como diretor, do BRDE (Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), e até
por orientação dos Governadores do Sul – e o nosso
de Santa Catarina, Luiz Henrique, foi um deles –, para
os financiamentos de armazéns ou coisa que o valha, indústrias ou mesmo, no meio rural, uma pocilga,
um galinheiro, qualquer tipo de construção que fosse
financiada, era necessário incluir no projeto a captação das águas da chuva. Isso é fundamental. Foi ins-
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tituído isso, e lá funciona. Não se aprova projeto que
não tenha inserido em sua proposta a captação das
águas das chuvas. Isso, em Santa Catarina, no oeste
catarinense e em outros lugares, é bom para o Brasil,
Sr. Presidente.
Então, são dois destaques: a possibilidade de
financiamento para aquelas famílias que eram grandes e que agora terão um ou dois filhos no meio rural,
ocupando aquela propriedade, para financiarem e se
acertarem com os outros irmãos; e a outra possibilidade é a de instituir nos estabelecimentos, nos programas de financiamento, a captação de águas das
chuvas, as cisternas e assim por diante, para elas serem financiadas.
Essa é uma boa conquista que gostaria de destacar, porque estamos a viver isso no Sul do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Inscreva-me para discutir, Presidente. Senador
Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Randolfe Rodrigues; em seguida, darei a palavra ao
Senador Mário Couto.
Nós estamos discutindo os pressupostos constitucionais da medida provisória.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Inscreva-me para...
Senador Randolfe, só um segundinho.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Senador Renan Calheiros... Senador Renan
Calheiros, inscreva-me para o mérito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está inscrito.
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, o primeiro aspecto dessa medida
provisória está já no seu início.
Nos arts. 1º e 2º da medida provisória, é reiterado o Regime Diferenciado de Contratações. Ora, Sr.
Presidente, o Regime Diferenciado de Contratações
– foi falado e dito pela primeira vez, neste plenário –
surgiu, neste plenário aqui, como uma exceção, para
ser utilizado episodicamente nesta situação: nas contratações excepcionalmente para a Copa do Mundo.
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Depois, era excepcionalmente para as contratações
nas situações para os Jogos Olímpicos.
Pois bem, Sr. Presidente, aquilo a que estamos
assistindo é que o que era exceção, Senador Flexa, o
que era excepcional tornou-se regra; o que era para
ser exceção tornou-se cotidiano.
Esse tal Regime Diferenciado de Contratações
nada mais é do que a derrota do art. 37 da Constituição.
Diz o art. 37 da Constituição que a Administração
Pública deve ser regida pela legalidade, pela impessoalidade e pela moralidade.
A moralidade está presente na Lei de Licitações,
na 8.666. Desde a primeira vez que surgiu esse famigerado Regime Diferenciado de Contratações, ele surgiu
para derrogar a Lei de Licitações.
Mas, primeiramente, era “só para as obras da
Copa”; aí o “só para as obras da Copa” depois veio
“somente para os aeroportos”; aí o “só para aeroportos” é “só para portos”, é “só para rodovias”, é “só para
isso”, é “só para aquilo”, agora é “só para armazém”.
A exceção vira regra para tudo! É a esculhambação
completa das regras de licitação! É a derrota completa
do regime de licitação! O que seria exceção, o Regime
Diferenciado, torna-se “regime continuado”, regime de
contratação permanente, e não regime excepcional de
contratações.
Mas, Sr. Presidente, o problema não está somente
aqui, nos arts. 1º e 2º. O art. 7º da medida provisória,
Sr. Presidente, permite que o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, que é um Fundo que pertence aos
trabalhadores – o FGTS é patrimônio do trabalhador,
o FGTS não pertence a ninguém mais que não sejam
os trabalhadores brasileiros –, seja utilizado para investimento em aeroportos.
Pois bem, Sr. Presidente, é de conhecimento
público e notório de todos os brasileiros que os aeroportos, que são o filé-mignon do sistema aeroportuário
brasileiro, estão sendo privatizados. Agora, o Governo
quer utilizar, então, o FGTS no sistema aeroportuário
que está sendo privatizado, ou seja, o patrimônio que
pertence aos trabalhadores brasileiros, para as obras
de privatização. É opção política do Governo fazer a
privatização, é uma opção que o Governo faz, é uma
opção que não seria minha, mas tudo bem, é a opção
que o Governo fez: privatizar. Agora, utilizar o Fundo
que pertence aos trabalhadores brasileiros, utilizar o
FGTS para obra de privatização, para a privatização
dos aeroportos, para ajudar – não só privatiza, como
ainda usa o recurso que pertence aos trabalhadores
para a obra de privatização –, parece-me, Sr. Presidente, que aí já é um pouco demais.
Aí vêm os arts. 11 a 16. Nesse artigo, cria-se o
Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de
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Chuva. Se fosse somente isso, a medida seria positiva, porém, como se não bastasse, no art. 1º e no art.
2º, o retorno do famigerado instrumento da utilização
do Regime Diferenciado de Contratações, como se
não bastasse isso, vêm os arts. 11 a 16, dispensando
também a previsão de licitações, ou seja, pelo menos
em duas passagens da medida provisória, está clara
a dispensa do instrumento de licitação: uma no retorno, na continuação do Regime Diferenciado de Contratações, que eu já disse é a derrota, é a derrogação
do sistema de licitação previsto na Lei 8.666; a outra
aqui nos arts. 11 a 16, quando se cria um programa de
captação de água da chuva. Não há por que contestar a medida, mas esse programa é criado com total
dispensa de licitação.
Ora, vamos, então, rasgar em definitivo a Lei
8.666. Vamos, em definitivo, dizer que não precisa
mais da Lei de Licitações. Vamos descartar a Lei de
Licitações em absoluto.
A medida continua, aqui no art. 56. Aí o absurdo
já é de outra ordem. Nesse artigo, o jabuti já é de outra ordem. Esse artigo excetua o cargo em comissão
DAS-5 da necessidade de cumprir a quarentena pelo
período de seis meses após o exercício de cargo no
Governo Federal. Hoje a quarentena é de seis meses,
contados da data da dispensa, exoneração ou destituição. Isso é um absurdo completo, Sr. Presidente, pois
a quarentena é uma medida de resguardo da Administração Pública para que alguém que exerceu função
pública depois não se vá utilizar, na iniciativa privada,
das funções públicas que exerceu, privilegiando o setor
privado. É uma medida em benefício do público, em
proteção do público! É uma medida em proteção ao
Estado brasileiro. E aqui, neste art. 56, existe claramente uma dispensa, a derrota do sistema de quarentena.
Se isso ocorrer, Sr. Presidente, se isso vira moda,
assim como já virou moda, como virou uma instituição
o Regime Diferenciado de Contratações, que derrotou
de vez a Lei de Licitações no ordenamento jurídico
brasileiro, se esse art. 56 vira moda, um Ministro do
Supremo Tribunal Federal, no dia seguinte à saída da
sua função no STF, vai poder advogar para alguém que
foi causa ou paciente no Supremo Tribunal Federal. É
um absurdo a existência desse art. 56! Mais antirrepublicano impossível!
Por essas razões, Sr. Presidente, por vários dispositivos que servem ao privado e não servem ao interesse público, por continuada derrota da Lei de Licitações em vários dispositivos desta medida provisória
é que não há razoabilidade possível para nós votarmos
favoravelmente a esta medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira
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encaminhar na discussão de pressupostos, o Senador
Mário Couto pediu a inscrição na discussão do mérito.
Declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação dos pressupostos constitucionais.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam os
pressupostos de relevância, urgência e adequação
financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não posso
deixar de subir a esta tribuna para mostrar o descontentamento de um paraense com relação à imposição
do Governo Dilma Rousseff. Não posso deixar de mostrar à Nação brasileira a imposição da Presidenta da
República ao Senado Federal.
Senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras,
a assessoria da Presidenta da República manda ao
Senado Federal, pelo menos de um ano para cá, algo
que está dizendo claramente “eu quero o Senado Federal votando o que eu quiser”.
Pasmem, senhoras e senhores! Pasmem, senhoras e senhores! Vinte e três itens! Seria impossível
para qualquer parlamento do mundo discutir 23 itens
diferentes em um só dia, principalmente apenas em
uma tarde. Ela faz de propósito. Ela enfia goela abaixo
do Senado Federal. Espanta, envergonha, cria escândalo. De uma vez só, os Senadores têm que discutir,
por exemplo, segurado especial e salário maternidade,
alimentação de animal, instrumento particular que terá
força de escritura pública, financiamento de despesas
e acessórios de imóveis rurais, criação do programa
Cisternas, prazo do penhor rural, plano de saúde...! E
assim vai, Brasil! São 23 itens diferentes, Brasil, que
ela manda para votar em um papel só.
Quem vai conseguir discutir tudo isso? Quem vai
reprovar tudo isso? Como se vai reprovar tudo isso?
Isso é uma imoralidade, Senador Renan Calheiros,
que precisa acabar imediatamente no Senado Federal, assim como o voto secreto. São coisas parecidas,
meu Senador João Durval, Líder da Bahia. São coisas idênticas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Eu não quero mais votar
secretamente aqui no Senado. É o meu direito de liberdade. É meu direito mostrar, por obrigação, o meu voto
àqueles que confiaram em mim. Eu quero mostrar. Eu
não vou mais votar secretamente aqui. Não vou mais!
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Presidente Renan Calheiros, estou levantando
uma questão de ordem à Mesa e espero que me responda com a maior brevidade possível.
Eu quero, Sr. Presidente, o meu direito de votar
aberto. Eu quero, a partir de hoje, votar aberto. É meu
direito! Ninguém pode me impedir disto. Ninguém pode
dizer como eu devo votar. É o meu direito e a minha
liberdade, Sr. Presidente. E eu faço um questionamento
à Mesa Diretora do Senado.
Com base no que preceituam os arts. 403 e 404
do Regimento Interno do Senado Federal, suscito a
presente questão de ordem objetivando saber da Mesa
Diretora quais as implicações e consequentes penalidades a que estão sujeitos Senadores e Senadoras
que decidirem, por mera liberalidade, abrir o seu voto
em repúdio à imoralidade da votação estabelecida pelo
Regimento (art. 291).
Mesmo ao olhar de um leigo, Sr. Presidente, não
há como sustentar a razão de ser do mando normativo instituído pelo art. 291 do Regimento Interno deste
Senado.
O povo brasileiro demonstra-se intolerante, inquieto, repulsivo, com toda razão, Sr. Presidente, denote-se, com a demora deste Parlamento para por termo
ao voto secreto.
Não há mais nenhum motivo, Sr. Presidente, para
permanecer com o voto secreto neste Poder. Não há
mais nenhum motivo para permanecer com o voto secreto neste Poder. E essa quebra deve se estender não
só aos casos de cassação do mandato de Senador,
mas a todas as situações. Vamos abrir para todas as
situações. Não se deve esconder o voto.
... tratado no dispositivo supra, respeitada tão-somente a eleição à Mesa Diretora.
Precisamos, efetivamente, Presidente, dar transparência ao trabalho do Parlamento, acabar, de uma
vez por todas, com qualquer possibilidade de surpresa
em votações nesta Casa, as quais, invariavelmente,
só produzem, Presidente, como resultado o processo
de desgaste,…
(Interrupção no som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – … de afetação da imagem, enfim (Fora do microfone.)…
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Só produzem, Presidente, como resultado o processo de desgaste, de afetação da imagem, enfim, de
diminuição do Senado Federal.
Sustentamos tudo isso em face da demora em se
colocar em pauta e, sobretudo, em se votar, de uma
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vez por todas – de uma vez por todas! –, todas as propostas de emenda à Constituição que tratam sobre
a quebra do malgrado voto secreto, que incomoda a
população brasileira. Vamos, Presidente, responder à
minha consulta à Mesa Diretora deste Senado. E eu
espero que seja urgente.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Com toda sinceridade, meu querido Presidente
Renan Calheiros, eu não quero mais votar secretamente. Eu quero, sem demagogia, Presidente – sem
demagogia, sem nenhuma demagogia –, abrir o meu
voto. Os paraenses me cobram, os paraenses querem
saber o meu voto. Eu ando na rua e eles me dizem “eu
quero saber o teu voto.” Essa liberdade é minha, dada
por Deus, e eu quero ter essa liberdade, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra
ao Senador José Pimentel, eu quero dizer ao Senador
Mário Couto que nós responderemos rapidamente à
questão de ordem levantada por V. Exª.
Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Renan Calheiros, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, eu quero, aqui, em nome do Governo, informar que o art. 21 e o art. 22 deste PLV aprovado na
Câmara, que trata da subvenção da cana-de-açúcar
para o Estado do Rio de Janeiro, serão vetados. É um
compromisso de Governo. Foi dito ao Relator, em reuniões internas, que assim se procederia.
Eu fiz um destaque, na comissão especial, para
suprimir os arts. 21 e 22. Mas, dado o clima que ali estava, próximo do prazo limite, nós retiramos o destaque
de votação em separado de supressão desses arts.
21 e 22 agora na matéria em votação, deixando claro,
desde a comissão especial, que o Governo não concordava e que, se, porventura, o Congresso Nacional
viesse a manter, Sr. Presidente, a Senhora Presidenta
da República vetaria.
Por isso, em dever ao compromisso que tenho de
dizer aos nossos pares, de tranquilizar outros, porque
tivemos vetos em matéria idêntica para o Estado do
Paraná, não havia qualquer motivação que justificasse
essa subvenção para os produtores de cana do Estado
do Rio de Janeiro. A subvenção feita na Medida Provisória nº 618 e nas anteriores foi para os produtores
de cana da região alcançada pela seca no Semiárido
nordestino.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero, aqui, em nome
do Governo, registrar que o Governo não tem compro-

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

misso com esses artigos e vai vetá-los, dado o limite
de prazo.
Está chegando aqui o Líder do Governo, Eduardo
Braga, o nosso Senador Eduardo Braga, que também
tem o mesmo compromisso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka.
Continua em discussão.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me pronunciar a favor da Medida Provisória. Eu tenho algumas críticas, mas é importante
dizer que aqui está o Prosus, um mecanismo importante para a recuperação das entidades filantrópicas.
Essa questão é fundamental.
Aqui também há uma questão que vai permitir
que os armazéns da Conab, vários armazéns, que
têm problema jurídico de renegociação, a partir daí,
se recuperem.
Nós temos, no País, um monte de armazéns no
País que precisam armazenar mas estão ociosos, sem
receber sequer um grão, porque há pendência jurídica.
Aqui tem um Fundo Garantidor das cooperativas
dos bancos, de cooperativas de crédito. É uma isonomia, com os bancos privados, da isenção do Imposto
de Renda no Fundo Garantidor.
Então, eu diria que essa é uma medida provisória que traz questões realmente fundamentais, que
farão com que possamos tratar disso aí. Eu não tenho
nenhuma dificuldade de votar e declarar o meu voto,
porque se trata de interesses. Embora eu reconheça
que são vários assuntos, todos eles têm razão de ser.
São assuntos que realmente merecem o nosso apoio
e o nosso voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço e,
em seguida, o Senador Gim Argello.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu havia, preventivamente, anunciado
verificação, por considerar que um conjunto de emendas foi atrelado de maneira nada razoável a esta Medida Provisória.
A manifestação do Senador Moka nos sensibiliza
na medida em que esta Medida Provisória cria uma
simetria, cria uma igualdade entre os bancos coope-
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rativos brasileiros e os bancos privados. Ou seja, os
bancos privados contam com isenção do imposto de
renda em seu fundo garantidor. Já os bancos cooperados não contam com essa isenção em seu imposto
de renda. E esta Medida Provisória garante essa isonomia, garante essa igualdade de oportunidade e de
competição, de modo a fortalecer o cooperativismo em
nosso País, que promove, em todos os nossos Estados,
a prosperidade compartilhada de pequenos produtores, de pequenos empreendedores e assim por diante.
De igual forma, esta Medida trata do fortalecimento das nossas santas casas de misericórdia, que são
de fundamental importância na média e na alta complexidades de nosso País. As entidades filantrópicas,
em nosso País, respondem por mais de 40% da oferta
de leitos hospitalares e eu jamais poderia estar votando contra o fortalecimento das nossas santas casas.
A manifestação do Senador Pimentel de que a
Presidente Dilma, de que o Governo, portanto, vetará
as matérias que não guardam o princípio de razoabilidade, de moralidade e de elevado interesse público
– isso será vetado pelo Poder Executivo – faz-me rever minha posição, sobretudo, quanto à medida que
trata de considerar somente os produtores de cana do
Estado do Rio de Janeiro, não considerando outras
regiões, como é o caso do meu Estado, o Estado do
Espírito Santo, e do Estado do Paraná, que foram fortemente alcançados por uma estiagem em razão do
regime de chuvas. Essa subvenção que foi concedida
ao Nordeste precisa ser concedida aos Estados que
estão contemplados pela região da Sudene. Eu me
refiro ao extremo norte do Espírito Santo, eu me refiro
ao Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.
Portanto, a manifestação do Líder Pimentel me
faz rever a minha posição. Eu estou revendo minha
posição. Estou retirando, portanto, a verificação, em
razão do compromisso público assumido pelo Senador
Pimentel, em nome do Governo.
O SR. PRESIDENTE(Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE(Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência, antes de conceder a palavra ao Senador Gim, comunica às Srªs
Senadoras e aos Srs. Senadores que a sessão solene
do Congresso Nacional convocada para o dia 15 de
outubro do corrente, terça-feira, destinada à promulgação da Emenda Constitucional nº 75, a PEC da Música,
realizar-se-á às 13h30 no plenário do Senado Federal.
Essa sessão havia sido, inicialmente, convocada para as 14 horas, mas, para não haver prejuízo à
sessão que, na forma do Regimento, começa às 14
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horas, nós vamos realizar essa sessão do Congresso
Nacional às 13h30 do dia 15 de outubro.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC) – Sr. Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –l Com a palavra, o Senador
Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD –
AC. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Renan, eu
gostaria de obter uma informação da Mesa, se fosse
possível. Foi lida agora pelo nosso Vice-Presidente, o
Senador Jorge Viana, a urgência daquele projeto que
trata da questão do fuso horário do Acre. Eu queria
saber se esse projeto vai entrar na pauta de amanhã.
Segundo, Sr. Presidente, há um projeto que já
está tramitando nesta Casa, que veio da Câmara Federal e que é de autoria do Líder do nosso Partido na
Câmara, o Deputado Eduardo Sciarra, o Projeto de
Lei nº 163, de 2010. Eu gostaria que, se fosse possível, esse Projeto também entrasse na pauta. Então, é
o Projeto de Lei nº 163, de 2010, de autoria do nosso
Líder na Câmara, o Deputado Eduardo Sciarra.
Eu também gostaria que o senhor me desse a
informação a respeito da urgência do projeto que já
foi lido pelo nobre Senador Jorge Viana e que trata do
fuso horário do meu Estado, o Estado do Acre.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com relação ao projeto do Deputado Sciarra, nós informaremos a V. Exª posteriormente.
Com relação ao requerimento, ele já foi lido e será
votado logo após a Ordem do Dia. A matéria entrará
na pauta da próxima quinta-feira, desta quinta-feira.
Senador Gim Argello, com a palavra, V. Exª.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF.Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, na mesma
tela, nas mesmas condições, eu queria aqui parabenizar
o Senador Moka, que levantou as questões colocadas
nessa medida provisória com muito brilhantismo, com
a capacidade que todos nós conhecemos.
E se chegou ao convencimento deste brilhante
Senador, que é o Senador Ricardo Ferraço, que concordou com que possamos votar a medida provisória,
à qual me ative, Sr. Presidente. Realmente, é uma medida provisória que traz uma série de bondades, uma
série de coisas boas. Podemos falar das casas de filantropia, das santas casas, que, até que enfim, estão
sendo olhadas de verdade! As santas casas atendem
40% de todas as UTIs deste País. As santas casas
são beneficiadas nessa medida provisória. Podemos
falar também nessa medida provisória do Prosus. Sr.
Presidente, isso é tão importante, que, só por essa
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matéria, já valeria todo o nosso esforço de votarmos
essa medida provisória.
Então, colocando isso, parabenizo o Senador.
Estou vendo aqui que estão regulamentando
esse ponto da Conab, estão regulamentando assuntos importantíssimos, Sr. Presidente, como a questão
tributária, com a isenção, colocando um fundo garantidor para os bancos cooperados, para os bancos das
cooperativas, que não tinham esse benefício. Somente
os bancos comerciais teriam esse benefício.
Estamos tomando uma série de providências
nessa medida provisória, que já foi aprovada na Câmara. Realmente, fazemos justiça ao procedermos a
essa votação o mais rápido possível.
Eu só queria dizer, em meu nome, em nome
do Bloco União e Força, em nome do PTB, do PR,
do PSC e do PRB, que estamos prontos para votar,
porque toda lei que beneficie principalmente os mais
humildes conta com nosso apoio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Gim
Argello.
Declaramos encerrada a discussão.
Votação do Projeto de Lei de Conversão, que tem
preferência regimental.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam com se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Ricardo Ferraço e, em seguida, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
há sobre a mesa requerimento de minha autoria sobre
um processado que veio da Comissão de Constituição
e Justiça no dia 21 de agosto. Essa proposta ajusta
o nosso Regimento Interno, para que a Comissão de
Relações Exteriores possa também opinar sobre renegociação e perdão das dívidas do nosso País com
outros países.
A minha questão de ordem, pela ordem, é para
que V. Exª inclua na pauta esse projeto de urgência,
para que possamos votar e para que, além da Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Relações
Exteriores possa deliberar sobre esse tema. Temas ligados à democracia e questões institucionais precisam
ser considerados na abordagem dessas renúncias e
desses perdões.
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Essa proposta encontra-se pronta para ser deliberada, e quero apelar a V. Exª, mais uma vez, para
que V. Exª a submeta hoje, se possível, à votação no
plenário, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Peço a palavra para apresentar uma questão
de ordem, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente, quero apresentar uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vou levantar informação sobre
a matéria sugerida pelo Senador Ricardo Ferraço, para
que possamos combinar com o Plenário um calendário
para apreciarmos essa matéria.
Ouço o Senador Walter, o Senador Alvaro Dias
e, em seguida, o Senador José Agripino, o Senador
Inácio Arruda e o Senador Cyro Miranda.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Não entendi o encaminhamento que
V. Exª deu.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vou levantar as informações
para submeter ao Plenário um calendário, para que
possamos apreciar essa matéria.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Hoje ainda?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É uma matéria importante.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – É importante, Sr. Presidente! Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em relação à Medida Provisória nº 618, ou melhor, à
Medida Provisória nº 619 – perdão! –, quero só registrar que apoiamos a Medida Provisória e que também
corroboramos os posicionamentos levantados pelo
Senador Ricardo Ferraço e por outros Senadores.
Precisamente, Sr. Presidente, o nosso apoio para
se manter o voto favorável à Medida Provisória se deu
estritamente quanto a dois temas apresentados na
Medida Provisória: a questão da Conab, a questão da
armazenagem efetivamente da Conab, e a questão do
Prosus, no que diz respeito, principalmente, às san-
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tas casas, buscando encaminhamento para resolver
esse problema.
Então, quero fazer o registro, Sr. Presidente, da
oportunidade de acatarmos a apreciação dessa matéria, entendendo que esses dois assuntos não podem
ser prejudicados, por conta exatamente de outros temas que foram abordados, que foram colocados nessa
medida provisória.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)
– Nos termos do art. 403, combinado com o art. 412,
do Regimento Interno, apresento a seguinte questão
de ordem, com o propósito de pedir esclarecimentos
sobre o novo rito adotado por V. Exª no processo de
tramitação de medidas provisórias editadas pela Presidência da República, contemplando temas desconexos com o tema principal. A última medida provisória
deliberada é exemplo disso, Sr. Presidente.
Desejo referir-me, Sr. Presidente, à questão de
ordem apresentada pelo Deputado Miro Teixeira ao
Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado
Henrique Eduardo Alves, no dia 5 de setembro deste
ano, invocando a Lei Complementar nº 95/98, no que
diz respeito à elaboração das matérias, particularmente
quando se trata de um elevado número de temas na
mesma norma jurídica.
O Deputado Henrique Alves submeteu o tema
ao Colégio de Líderes em reunião realizada no dia 10
e chegou às seguintes conclusões:
Resolve a Questão de Ordem para estabelecer que a partir da Medida Provisória
nº 521/13:
1) Devolverá à Comissão Mista a medida provisória, as emendas ou projeto de lei de conversão que contenham matéria estranha a seu
objeto ou a este não vinculada por afinidade,
pertinência ou conexão, para as devidas adequações;
2) Não será aceita, pela Presidência, medida
provisória encaminhada faltando menos de
quinze dias para sua perda de eficácia.
Em função dessa decisão do Presidente da Câmara, eu questiono V. Exª, Sr. Presidente.
Primeiro, V. Exª, na condição de Presidente do
Congresso Nacional, a quem são encaminhadas as
medidas provisórias, conforme determina a Constituição em seu art. 62, receberá, do Poder Executivo,
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medidas provisórias versando sobre mais de um tema
ou temas desconexos com a matéria principal?
Segundo, que medidas serão adotadas para se
fazer valer a regra estabelecida na Lei Complementar
nº 95/98, preservando-se, assim, as prerrogativas do
Poder Legislativo?
Essa é a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu recebo a questão de ordem
do Senador Alvaro Dias.
Em seguida, nós vamos responder a questão de
V. Exª, na forma do Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Inscreva-me para fazer uma questão de ordem
também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra a V. Exª
para apresentar uma questão de ordem, Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma direção do Senador
Alvaro Dias, quero dizer que a intenção da oposição
é questionar junto ao Supremo Tribunal Federal o que
acabamos de fazer hoje nesta Casa.
Não há mais condições de votar medidas provisórias contendo 20, 50 itens diferentes. Esta Casa
não tem condições de fazer isso. Vi vários Senadores
darem três exemplos que eram bons para a sociedade, mas não vi nenhum Senador questionar item por
item e dizer que era bom para a sociedade. Nenhum!
Então, Sr. Presidente, como é intenção...
Seria importante se V. Exª pudesse me conceder
só mais um minuto.
Nós não podemos mais votar, Sr. Presidente, medidas desse tipo. Não podemos fazê-lo. Sigo a mesma
direção do Senador Alvaro Dias, do meu Partido. A intenção da oposição, Sr. Presidente, é questionar junto
ao Supremo Tribunal Federal. Nós não desejaríamos
fazer isso antes que V. Exª... Eu só vou falar se V. Exª
prestar atenção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu estou atento à intervenção
de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Senão eu não vou ficar sadio com o meu dia. Eu
quero ir para a casa e pensar: “Eu cumpri o meu dever
de cidadão brasileiro, e o Presidente prestou atenção
em tudo o que eu disse”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A nossa intenção é de entrar no Supremo Tribunal
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Federal, questionando esses tipos de medidas provisórias. Há uma observação e uma fala do Presidente
da Câmara. Eu espero que, a qualquer momento, V.
Exª também se pronuncie com relação a esse tipo de
medida provisória.
Então, faço o seguinte questionamento, Presidente: com base no que preceituam os arts. 403 e 404
do Regimento Interno do Senado Federal, suscito a
presente questão de ordem, para saber da Mesa Diretora, considerando-se os três primeiros itens da pauta
de hoje, 01/10/2013, se o Poder está respeitando, na
íntegra, a análise prévia dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias.
Não vou poder ler toda a minha questão de ordem, porque é longa, mas é muito claro, Sr. Presidente. O art. 62 da Constituição Federal é muito claro. Ele
estabelece que só medidas provisórias emergenciais,
Presidente. Emergenciais.
O que nós votamos hoje, além de ser inconstitucional, pela abordagem de vários temas que ninguém
jamais conseguiria discutir um por um, expressa exatamente aquilo que não é urgência. Nós poderíamos
discutir aqui item por item, para a sociedade ter conhecimento do nosso trabalho e para a sociedade ter
conhecimento daquilo que é bom ou ruim para ela,
Sr. Presidente.
Então, estou apresentando uma questão de ordem igual ou parecida com a do Senador Alvaro Dias.
Espero que, mesmo que se tenha votado irregularmente, na minha opinião, a matéria de hoje, que o
erro seja corrigido nas próximas vezes.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripinio.
Antes, porém, eu queria acolher também a questão de ordem levantada pelo Senador Mário Couto, que
é semelhante à questão de ordem que foi levantada
pelo Senador Alvaro Dias.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, recebi, por um gesto de cordialidade e
de fidalguia do Senador Eduardo Braga, o parecer que
S. Exª está apresentando à Comissão de Constituição
e Justiça, na reunião de amanhã, sobre a proposta de
Emenda à Constituição nº 22– A, de 2000, que altera
os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, tornando
obrigatória a execução da programação orçamentária
que especifica.
Nós estamos tratando do orçamento impositivo.
Conversei com S. Exª, e ele me disse que estava
levando a efeito entendimentos com o Governo, por
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ocasião da apreciação dessa matéria, a compatibilização entre as necessidades da saúde e o orçamento
impositivo.
Eu não li ainda o relatório de S. Exª. Deve ser
um relatório competente para fazer jus à experiência
e à vida pública do Senador Eduardo Braga. Agora, eu
queria colocar para V. Exª o seguinte: se nós quisermos que o orçamento impositivo valha para o próximo
ano, não adianta votarmos alguma coisa este ano que
não seja palatável pela Câmara dos Deputados, que
votou por maioria esmagadora um texto que foi recebido pelo Senado.
Eu vou procurar ler. Vou procurar a interlocução
com alguns Líderes da Câmara dos Deputados para
ver o pensamento de S. Exªs em relação ao texto do
Senador Eduardo Braga. Vou procurar ajudar na conciliação da necessidade da saúde com a matéria que
estamos votando, que são ambos temas meritórios,
discutindo com a Câmara dos Deputados.
Feito isso, a proposta que quero fazer a V. Exª
e a Casa é, tendo em vista a urgência das matérias
a que estou me referindo, nós votarmos um calendário especial, a exemplo do que já fizemos com outras
matérias, para apreciação dessa matéria, por se tratar da compatibilização da necessidade de recursos
adicionais para a saúde com o orçamento impositivo.
Seguramente, parte dos recursos será destinada compulsoriamente a ações de saúde, com o que a Câmara
dos Deputados e o Senado, em princípio, estarão de
acordo, claro que a depender do percentual que se
envolva das emendas parlamentares com execução
compulsória.
Então, eu queria colocar para V. Exª essa ideia.
Vou ler com muita atenção. Eu espero que o Senador
Eduardo Braga apresente, amanhã, na CCJ, o seu
parecer. Vou estabelecer o diálogo com a Câmara dos
Deputados, porque não adianta votarmos uma coisa
que não esteja acorde para evitarmos o pingue-pongue,
para lá e para cá.
São propostas de emenda à Constituição, com
votação em dois turnos, com interstícios. Se não fizermos uma pactuação do texto que veio da Câmara com
o texto proposto pelo Senado e com o que vem a ser
devolvido à Câmara, nós não conseguiremos nem a
compatibilização da PEC do Orçamento Impositivo com
o aumento de recursos para a saúde, muito menos a
PEC do Orçamento Impositivo.
Então, esse é o trabalho a que me proponho,
modestamente, fazer. Eu pediria o empenho de V. Exª
e faria desde já a proposição de, se chegarmos a um
entendimento, o que acho seja possível, estabelecermos um calendário, votado por esta Casa, de aprecia-
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ção do menor espaço de tempo para que as matérias
votadas valham para o próximo ano.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero cumprimentar V. Exª pela
questão que traz à discussão.
Vamos aproveitar a presença honrosa do Senador Eduardo Braga, Líder do Governo, para que nós
possamos dar alguma informação com relação à pauta
de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Senador Agripino, primeiro, dizer que é
absolutamente pertinente a preocupação do Senador
Agripino, tendo em vista que, repetidas vezes, nós temos aprovado matérias aqui no Senado, e essas matérias chegam à Câmara, e não avançam. Portanto, a
preocupação do Senador Agripino é pertinente. Mas,
no caso da nossa PEC do Orçamento Impositivo, Sr.
Presidente, houve um diálogo e houve um entendimento
bastante ampliado sobre o texto que nós estamos apresentando no dia de amanhã, na CCJ, até porque a PEC
do Orçamento Impositivo se amplia com a contribuição
de vários Senadores, que apresentaram emendas até
para a fonte de financiamento da saúde pública.
Ora, nesse relatório que estamos apresentando amanhã, estamos apresentando um mecanismo
inusitado, inédito para o Orçamento da União, que é
a vinculação de 15% da receita corrente líquida da
União, até 2018, para a saúde pública brasileira, para
o Ministério da Saúde. E, aí, sim, incluindo 50% da
emenda impositiva, bem como os recursos dos 25%
oriundos dos royalties.
Portanto, há todo um esforço.
Aqui, eu quero destacar, Senador Agripino, a participação do Senador Moka, a participação do Senador
Humberto Costa, a participação do Senador Eduardo
Amorim, do Senador Paulo Davim, do Senador Vital
do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, sem os quais nós não teríamos conseguido
chegar ao texto que chegamos. Esperamos poder merecer o debate e o apoiamento no dia de amanhã, na
Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao
Senador Inácio, ao Senador Cyro Miranda e ao Senador Vital do Rêgo, nós gostaríamos de dizer...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
intervir. É só uma sugestão.
Primeiro, ressaltar o compromisso, o espírito
público deste homem, que dignifica a Nação, que é o
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Senador Agripino. Ele colocou uma matéria que merece de nós do Senado atenção especial.
Depois de amanhã, nós vamos ter, na Comissão da Constituição e Justiça, o orçamento impositivo
como primeiro item da pauta. Havendo um acordo de
forma consensualizada pelos membros da Comissão,
nós podemos resolver, amanhã mesmo, e liberar da
CCJ o parecer do Relator Eduardo Braga, que fez um
esforço inaudito para conciliar todos esses interesses.
Não havendo, a Comissão de Constituição e Justiça já
fica automaticamente convocada, extraordinariamente,
para quinta-feira, para, se houver pedido de vista, nós
abrirmos vista por 24 horas.
É a contribuição que nós queremos dar, Sr. Presidente, já a essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Vital do Rêgo.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Já lhe darei a palavra.
Fica, portanto, apresentado aí esse encaminhamento para deliberação da Comissão de Constituição
e Justiça sobre essa importantíssima matéria que foi
levantada pelo Senador José Agripino.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes, Senador Inácio, eu vou
passar a condução dos nossos trabalhos ao Senador
Jorge Viana.
Antes, porém, eu quero comunicar a Casa que
vamos fazer, daqui a pouquinho, a inauguração da
iluminação externa do prédio do Congresso Nacional,
como símbolo na luta contra o câncer de mama.
Hoje, na Presidência, por sugestão da Senadora
Ana Amélia, nós tivemos a oportunidade de realizar um
encontro com os Srs. Senadores sobre esse momento,
que é muito importante para o Senado brasileiro, que
se associa a várias entidades no mundo no combate
ao câncer de mama. Exatamente o Senado, que tem
votado algumas matérias importantes nessa direção,
como, por exemplo, a internação automática, o atendimento automático para, uma vez feito o diagnóstico
precoce, a reconstituição dos seios, por ocasião, quando possível, do atendimento no SUS das pacientes.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Renan Calheiros, caros colegas e colegas Senadoras, eu queria registrar a presença, aqui no plenário,
da conhecida e respeitada atriz Totia Meirelles, que
é uma parceira e que veio aqui para participar dessa
cerimônia do acendimento das luzes para o início do
Outubro Rosa. no Congresso Nacional.
Eu queria, Presidente Renan Calheiros, agradecer
a Totia Meirelles, que recentemente apareceu com toda
a sua competência e brilho na novela Salve Jorge, a
perigosa Wanda. Agora, aqui, ela está como uma generosa cúmplice da campanha para o Outubro Rosa.
Então, eu queria fazer este registro, ao mesmo
tempo em que agradeço à Rede Globo pela cedência
e pela oportunidade de ela estar aqui conosco hoje, da
mesma forma com que agradeço ao Correio Braziliense, por ter feito uma capa, hoje, exemplar, dedicando
a capa cor-de-rosa ao Outubro Rosa. E igualmente à
Secretaria de Comunicação do Senado Federal, por
todas as ilustrações da campanha de chamamento
para o Outubro Rosa.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente, mais especialmente a Totia, Meirelles. Obrigada por estar conosco nesta oportunidade.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio, eu queria, antes, registrar aqui entre nós, com muita satisfação, a
presença da artista Totia Meirelles, da Rede Globo, que
faz questão de participar deste momento que é muito
importante para o Senado Federal.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, brevemente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, nós vamos conceder a palavra ao Senador Inácio Arruda, ao Senador
Cyro e ao Senador Francisco Dornelles.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu tive a oportunidade de encabeçar um requerimento,
assinado por todos os Líderes, que faz um questionamento de um ato da Mesa. Por isso, é muito importante
que V. Exª, em seguida, possa examiná-lo.
O requerimento está na mesa. Trata do Ato nº
20, de 2013, da Mesa Diretora, publicado no Boletim
Administrativo do Senado Federal de 17 de setembro
de 2013, que revogou o Ato nº 19, de 2013, que estabelecia o marco inicial do primeiro período avaliativo,
tratado na Resolução nº 69, de 2012.
É muito importante que a Mesa examine o requerimento, porque é uma questão de avaliação em cima
de uma gratificação dos servidores da Casa. Muitos
que nos acompanham à meia-noite e, às vezes, entram
pela madrugada, trabalhando com os Srs. Senadores.
É muito importante que a Mesa reexamine essa
matéria, para que a gente possa ter tranquilidade em
relação àqueles que estão com a responsabilidade de
prestar socorro aos Srs. Senadores, às vezes à meia-noite e mesmo na madrugada.
Portanto, Sr. Presidente, é esse o apelo que faço
a V. Exª, para que possa examinar essa matéria, que
considero muito importante. E o requerimento é assinado por todos os Srs. Líderes.
É o seguinte o Expediente:
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O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, vamos votar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu aguardo o requerimento de
V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – Sr. Presidente... Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vamos votar as autoridades, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – Sr. Presidente, ainda um minuto eu pediria
a V. Exª. Eu pediria a V. Exª um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Mesa queria a compreensão
do Plenário, para pôr em votação as autoridades. E eu
seguiria ouvindo os colegas.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – É um minuto. É sobre o assunto que acaba
de ser votado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito bem, Sr. Presidente, é isso mesmo. Concordamos.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ. Sem revisão do orador.) – Como Senador do
Rio de Janeiro, quero demonstrar aqui a minha tristeza
com o anúncio feito pelo Senador Pimentel de que o
Governo vai vetar o art. 21 da medida provisória recém-aprovada pelo Congresso, que trata de uma subvenção
ao setor sucroalcooleiro do Estado do Rio de Janeiro.
É um setor importante. E eu queria, como Senador
do Rio, mostrar minha decepção com o anúncio feito
do veto desse artigo, que era tão importante para a
indústria sucroalcooleira do Estado do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu só queria dizer que há inscrições de cinco colegas Senadores: Cyro Miranda, Lobão Filho, Jarbas Vasconcelos, Cícero Lucena, Rodrigo
Rollemberg e Gim Argello.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, para aproveitar o quórum, que
ainda é alto, coloque em votação. É a sugestão ape-
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nas para votar as autoridades, enquanto os colegas
falam à vontade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É isso que vou fazer, Senador
Mário Couto.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Mensagem nº 84...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em seguida. Há vários colegas
que pediram pela ordem. Tenho de atender aos colegas, Senador Rodrigo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 84, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 84, de 2013 (nº 358/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor ANTONIO DE
AGUIAR 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.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O Relator
é o Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Parecer
nº 1.093, de 2013–CRE)
Discussão do parecer. (Pausa.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, eu pedi pela
ordem. V. Exª está colocando a matéria em votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Rodrigo...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Eu queria garantir a minha palavra pela ordem. Eu também estou inscrito pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – AC) – São vários os colegas Senadores que pediram pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Mas V. Exª não está concedendo a palavra pela ordem. V. Exª está iniciando o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu pedi a compreensão do Plenário, se eu poderia pôr em votação, e eu daria sequ-
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ência a todas as solicitações de uso da palavra, já que
há o número de oito Senadores inscritos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – É verdade. É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Vou abrir o painel. Estamos apreciando a indicação do Sr. Antonio de Aguiar Patriota para representação permanente do Brasil junto às Nações Unidas.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário para
que não se tenha prejuízo no uso da palavra solicitada
pelos Srs. Senadores.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Pela ordem, Sr. Presidente. Sou o próximo
inscrito, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Falta abrir o painel, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – As Srªs e os Srs. Senadores já
podem votar.
(Procede-se à votação.)
Pela ordem, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente.
Presidente Jorge Viana, venho pedir a V. Exª a
gentileza de incluir na próxima pauta, para aprovação
na Ordem do Dia desta Casa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 63, de autoria da Senadora Vanessa
Grazziotin e de minha relatoria, que inclui no art. 18 da
Lei Complementar nº 123 o §26, pelo qual, na apuração
da receita bruta do setor auferida no mês incluem-se
os valores relativos à venda do pão de cada dia. É o
chamado “pão do dia”.
Como já está, Sr. Presidente, há vários meses
aprovado e há um clamor dessa classe, venho, então,
solicitar a V. Exª prioridade para a inclusão, e aprovação, na Ordem do Dia do plenário desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente... Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Vou solicitar à Secretaria da Mesa
que verifique a situação do projeto e, na forma do Regimento, responderei a V. Exª
Pela ordem, Senador Lobão Filho, que pediu a
palavra.
Senador José Agripino, eu inscrevo V. Exª, pela
ordem.
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O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB – MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
antes de mais nada, eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Informo, mais uma vez, às Srªs e
aos Srs. Senadores que se encontram na Casa que estamos fazendo votação nominal e o painel está aberto.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco Maioria/PMDB –
MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
mais nada, eu queria registrar a pró-atividade do Presidente da CCJ, Senador Vital do Rêgo, que se coloca
à disposição para fazer uma votação extraordinária na
CCJ em relação ao orçamento impositivo.
Eu queria justificar essa atitude do Presidente
da CCJ: nós estamos com uma dificuldade tremenda
de votação da LDO na Comissão Mista de Orçamento
do Congresso Nacional. Há um acordo entre todos os
partidos de que só podemos deliberar e votar a LDO
depois de determinarmos no Senado Federal o que irá
acontecer com o orçamento impositivo.
Então, não votaremos a LDO na Comissão Mista
de Orçamento, já tendo recebido a LOA, enquanto não
houver um posicionamento da CCJ.
Então, eu faço um apelo aos meus colegas membros da CCJ no sentido de que, amanhã, quando o
Relator Eduardo Braga fizer a sua defesa, não haja
vista do procedimento.
Foi recusado em reunião extraordinária da reunião
passada e foi transferida para esta semana. Portanto,
deu tempo para todo mundo ler o projeto. Então, democraticamente, de forma republicana, amanhã, vamos
votar o projeto do orçamento impositivo, abrindo condições para que a Comissão Mista de Orçamento possa
se reunir à tarde e, portanto, votar finalmente a LDO, a
fim de que possamos começar a discutir o Orçamento Geral da União do ano de 2014. Primeiro, a LDO.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra o Senador Jarbas
Vasconcelos, que pediu pela ordem.
Senador Jarbas, V. Exª tem a palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Pela ordem. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, a exemplo do Senador Inácio Arruda
e mesmo não sendo líder de partido, quero deixar registrado que subscrevi de forma consciente o requerimento a favor dos funcionários da Casa que pleiteiam
a manutenção da gratificação de desempenho, revogada este ano.
Quero dizer a V. Exª que não foram apenas os
Líderes que assinaram. Eu assinei porque tenho plena
consciência de que os servidores fazem jus à reivindicação. Seria muito importante que a Mesa levasse
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em consideração esse requerimento assinado por 52
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Agradeço a V. Exª, Senador Jarbas.
Senador Cícero...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É que eu estou seguindo... Já
estou chegando, Senador Rodrigo.
É o Senador Cícero e, em seguida, V. Exª, pela
ordem. E o Senador Agripino. Depois, Gim Argello. O
Senador Suplicy já está inscrito.
Senador Cícero Lucena, pela ordem.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, serei bastante breve. Da mesma forma que o
Senador Jarbas já o fez, no sentido de, mesmo não
sendo Líder, eu subscrevo a demanda e o requerimento
apresentado pelo Senador Inácio Arruda em defesa da
manutenção dos valores recebidos em forma de gratificação, algo que foi conquistado em 2003 e implantado naquele mesmo ano. Portanto, há dez anos que é
um direito desses servidores. Embora o projeto tenha
o direito de ampliar essa gratificação, mas nós, neste
momento compreendendo a situação e as medidas
adotadas pela Mesa, defendemos, no mínimo, a manutenção do que eles já vêm tendo direito há dez anos.
Então, a minha fala é no sentido de nos somarmos a todos aqueles que estão em defesa dos servidores da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Rodrigo Rollemberg,
pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também, como vários outros Senadores, assinei esse requerimento de autoria do Senador Inácio
Arruda. Também sou solidário a essa causa.
E mais, Sr. Presidente, quero aqui fazer uma sugestão, uma reivindicação à Presidência do Senado.
Nós estamos acompanhando uma série de decisões da
Presidência do Senado, algumas decisões unilaterais,
que têm prejudicado o andamento dos trabalhos nesta
Casa. A verdade é esta: há uma perda da qualidade de
alguns serviços prestados hoje pelo Senado Federal.
A minha sugestão é que essas questões sejam
debatidas pelo conjunto do Senado, que não sejam
tomadas decisões isoladas. Acho que todos aqui concordam que temos de enxugar gastos, temos de racionalizar o Senado, mas, efetivamente, algumas medi-
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das acabam produzindo uma perda da qualidade dos
serviços oferecidos ao Senado.
E nesse caso específico também quero me solidarizar com os demais Senadores, foi uma conquista
a partir de uma resolução votada pelo Plenário e regulamentada depois por um ato da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito bem.
Vou...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, sobre a designação do
Embaixador Antonio Patriota, gostaria de falar antes
da conclusão.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Por gentileza, se é sobre esse
assunto, passo a palavra a V. Exª.
Logo em seguida, farei a apuração e seguirei
ouvindo os Senadores que estão inscritos para usar
da palavra pela ordem.
Senador Suplicy.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Fora do microfone.) – Não pode abrir o painel?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Ele pediu para falar antes da
abertura do painel.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Quero cumprimentar o Embaixador Antonio Patriota, inclusive pelo
seu trabalho como Ministro das Relações Exteriores e
aqui expressar o quanto a Presidenta Dilma Rousseff
demonstrou confiança em toda a trajetória dedicada,
que foi reconhecida inclusive por Senadores de todos
os partidos.
Senador Aloysio Nunes, eu tive a oportunidade
de ouvir a sua arguição na Comissão de Relações Exteriores. Não pude estar presente porque fui submetido
a uma cirurgia no olho de esquerdo para extração de
catarata, mas pude acompanhar com toda a atenção.
E gostaria aqui de registrar um apelo ao Embaixador Antonio Patriota, agora representando o Governo
brasileiro nas Nações Unidas. Que ele possa, nessa
qualidade, solicitar do Secretário-Geral da ONU, Ban
Ki-moon, que tenha o Governo brasileiro acesso às
informações sobre como foi realizado o atentado que,
infelizmente, vitimou Sérgio Vieira de Mello,...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... quando era o coordenador das ações
da ONU no Iraque, em Bagdá, no atentado ocorrido
em 19 de agosto de 2003.
Trata-se de um relatório importante, porque deve
conter a própria declaração da pessoa que se disse
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responsável pelo atentado, mas antes que pudesse se
saber exatamente de todos os fatos, ele acabou sendo
condenado à morte e foi executado pelas autoridades
da Justiça iraquiana. Sabe-se que essa pessoa prestou depoimento antes de ser executado. Portanto, isso
é algo muito importante para as 21 pessoas, além...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... do próprio Sérgio Vieira de Mello,
morto naquele episódio tão triste.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Sr. Antonio Patriota teve como
Relator aqui no Senado o Senador Aloysio Nunes. Eu
queria, inclusive, registrar que, graças à eficiência do
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Senador Ricardo Ferraço, o conjunto de Senadores pode
fazer a sabatina e a indicação do Sr. Antonio Patriota
para a representação do Brasil junto às Nações Unidas.
Encerrada a votação, vamos à apuração.
(Procede-se à apuração.)

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 2

385

68149

386

68150 Quarta-feira 2

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – SIM, 43 votos; 14 NÃO.
Uma abstenção.
Aprovada a indicação do Sr. Antonio de Aguiar
Patriota...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ... para a representação permanente do Brasil junto às Nações Unidas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Será feita a devida comunicação
à Senhora...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente, V. Exª citou meu nome, mas não
me concedeu a palavra.
Apenas uma observação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ... Presidenta da República.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria
fazer a manifestação antes de abrir o painel. Até me
inscrevi, V. Exª citou o meu nome, mas, por algum lapso, não me concedeu a palavra.
Mas o que eu queria era só fazer o registro de
que a votação que estava em curso não era de mais
uma autoridade; era do Sr. Antonio Patriota, que é um
diplomata qualificado, ex-Chanceler, que acabou de
deixar a chefia do Ministério das Relações Exteriores,
está substituindo uma outra diplomata classe A, que é
a Embaixadora Maria Luiza Viotti.
E acho que tanto o indicado como a titular, que
sai para a Alemanha, são pessoas que honram a República Federativa do Brasil e estão à altura da responsabilidade do cargo que exerceram – ela que exerceu,
e ele que vai exercer.
E eu digo isso, com justo orgulho, pelo fato de
o Sr. Antonio Patriota, além de qualquer mérito, ser
de família potiguar, amiga, muito ligada a mim, com a
qual tenho relações muito próximas e apreço pessoal
de grande medida.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu só justifico, Senador José Agripino, que V. Exª estava inscrito, e o Senador Suplicy
fez uma ressalva que queria se referir à votação. Eu
passei a palavra a ele. Se eu soubesse que era exatamente a inscrição pela ordem de V. Exª, eu teria feito
a tempo. Peço desculpas por não o ter feito a tempo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Será feita a comunicação à Senhora Presidente da República.
Em seguida, passo a palavra ao Líder. Eu só queria abrir o painel, pois temos mais duas autoridades
a serem votadas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 66, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 66, de 2013 (nº 307/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Senhor PEDRO FERNANDO
BRÊTAS BASTOS, Ministro de Primeira Classe
do Quadro Especial da Carreira Diplomática
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Canadá.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Cyro Miranda. (Parecer
nº 1.094, de 2013–CRE)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Com a palavra, o Líder Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria só, também, ressaltar aqui as qualidades e
a competência do nosso representante, agora nos Estados Unidos, Antonio Patriota, a forma correta, adequada com que vem tratando dos temas no Brasil. E,
por isso mesmo, ganhou essa confiança da Presidenta
e, aqui, do Parlamento do Brasil para nos representar
nas Nações Unidas.
Eu devo, ainda, ressaltar a importância que tivemos aqui na aprovação das medidas provisórias trabalhadas hoje, dentro do acordo anunciado pelo Líder do
Governo no Congresso Nacional, Senador Pimentel,
e eu creio que é de grande importância.
Sei que aqui é feita sempre a crítica sobre a existência de vários temas na medida provisória.
Mas eu queria lembrar que nós estamos vivendo
uma fase ainda de transição nas novas regras relacionadas aos vetos, e isso terminou gerando, por entendimento, por acordo, a necessidade de recuperar um
conjunto de temas que seria objeto de solução com
derrubada de veto, que, muitas vezes, não resolveria o
problema, porque havia, na verdade, necessidade de
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um acordo. Ora por vício de iniciativa – então, mesmo
que se derrubasse o veto, ainda haveria o risco da judicialização –, ora por conta da situação do orçamento.
Muitas vezes, dependeria também ainda de não haver
judicialização.
E como aconteceu aqui na Medida Provisória nº
618, em vários daqueles itens que lá atrás foram objeto de veto, agora houve acordo, na área do Refis, na
área do próprio Seguro Safra, ou da agricultura familiar.
Enfim, há vários itens que são fundamentais.
Eu queria apenas fazer a ressalva de que, tanto
na MP 618 quanto na MP 619, na verdade, o que veio
foi fruto de acordo. O que não foi por acordo, certamente, não há compromisso da parte do Governo de
fazer a manutenção, como aqui foi anunciado em relação aos subsídios na área da cana-de-açúcar, além
daquilo que já tinha sido estabelecido.
Então, agradeço ao Senado por essa confiança e pela aprovação das duas medidas provisórias,
importantes para o Brasil. Dentre elas, eu destaco
aqui – sempre há quem critique – a capitalização do
BNDES, que tem permitido uma política direcionada
a investimentos em setores que permitem o reaquecimento da nossa economia. O da Valec, por exemplo,
que permite investimentos na área ferroviária e outras
áreas relacionadas ao transporte.
Eu acho que o Brasil, cada vez mais, aumenta
investimento em áreas estratégicas, na infraestrutura,
e, certamente, não pensando só no meu Piauí, mas
em todos os Estados brasileiros, considero importante
o que aprovamos hoje aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu informo às Srªs e aos Srs. Senadores que estão nas dependências da Casa que estamos em processo de votação de autoridades. Temos
mais uma autoridade a ser votada. São necessários 41
votos, e é votação simples, maioria simples.
Temos aqui dois oradores inscritos, Gim Argello e
Magno Malta. Gim Argello, pela ordem, e, em seguida,
o Senador Magno Malta.
Com a palavra, o Senador Gim Argello, que solicitou a palavra pela ordem.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
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Presidente. Enquanto estamos esperando os demais
Senadores votarem, vou fazer referência à votação
passada do Embaixador Antonio Patriota, a quem muito
se fez justiça, pois é um grande diplomata.
Da mesma forma, o Embaixador Pedro Fernando Brêtas Bastos – votação que está sendo realizada
agora –, que vai nos representar no Canadá.
Participei e fui Relator da sua sabatina. Um homem muito preparado que, tenho certeza, vai representar o País nesse outro gigante, que é o Canadá.
Tenho certeza que vai fazer um grande papel lá.
Gostaria também, Sr. Presidente, de fazer referência ao requerimento que requer a revogação do Ato
da Comissão Diretora nº 20/2013, que foi publicado no
Boletim Administrativo do Senado, em 17 de setembro
de 2013, que revogou o Ato da Comissão Diretora nº
9/2013, que estabelecia o marco inicial do primeiro
período avaliativo, tratado na Resolução nº 109.
O que significa isso? Essa é uma conquista feita
pelos funcionários aqui do Senado, no ano passado,
de que tive o prazer de ser o Relator. Votamos, aprovamos aqui, com ampla maioria e, depois, sem entender
por que, foi revogado.
Então, gostaria de dizer que contem com o meu
total apoio os funcionários do Senado, que são exemplos de servidores públicos neste País, e que devem
continuar a sê-los.
É mais do que justo que possam receber essa que
é conhecida como GD. Fui o Relator, assumo isso. Foi
aprovado por este Plenário, e faço questão de dizer a
todos os servidores do Senado que continuam tendo
meu apoio integral em cima dessa matéria.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Consulto se posso fazer a apuração.
O Senador Magno é próximo inscrito.
Queria abrir o painel para poder fazer a apuração e, depois, seguir com a lista de oradores inscritos.
Encerrada a votação.
Vamos à indicação do Sr. Pedro Fernando Brêtas
Bastos para a representação do Brasil junto ao Canadá.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – SIM, 39; NÃO, 8.
Houve 2 abstenções.
Aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 87, 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 87, 2013 (nº 393/2013, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a
indicação do Senhor JOSÉ EDUARDO MARTINS FELÍCIO, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República do Paraguai.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique – aqui presente.
(Parecer nº 1.095, de 2013–CRE)
Em discussão, o parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srª e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Dou sequência aos oradores inscritos.
Com a palavra, o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Senadoras, enquanto o processo de
votação acontece, eu quero fazer um registro, com
muita perplexidade.
O meu Estado é o segundo Estado mais violento da Federação. E eu acabo de ler uma notícia, no
G1, que me deixa perplexo: a verba a ser destinada
para a segurança pública do Espírito Santo, em 2014,
diminui em comparação a 2013. E consta no projeto
de lei que trata da proposta orçamentária para 2014,
apresentada nesta terça-feira, pelo Secretário de Economia e Planejamento, Robson Leite. O investimento
na segurança terá uma queda de R$100 milhões em
relação ao ano passado. Isso, no segundo Estado mais
violento do País, o Espírito Santo.
Eu vejo isso com perplexidade. É o único Estado
do Brasil que, em 14 anos, a polícia diminuiu. São mais
de 23 mil homicídios em 8 anos. E o Governador diminuiu R$100 milhões no orçamento em relação a 2013.
Realmente, não há dinheiro para fazer segurança
pública porque o dinheiro é para a RodoSol; o dinheiro é para meia dúzia de empresários que lotearam e
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fizeram daquele Estado um condomínio que pertence
a eles. O povo do Espírito Santo está à deriva, mas
tão à deriva que o Secretário de Segurança Pública do
Espírito Santo é um servidor da Prefeitura de Caruaru,
sem nenhum demérito, mas com respeito ao meu povo.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que me inscreva
para falar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra. Pode falar.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
solicitar a V. Exª que proceda à terceira sessão de discussão, amanhã, para que nós possamos logo atingir
as cinco sessões de discussão de um projeto muito
importante, Proposta de Emenda à Constituição nº
35, que eu apresentei e do qual V. Exª foi o Relator na
Comissão de Constituição e Justiça.
Por essa PEC, eu propunha – e estou convencido
de que esse seria o procedimento correto – que todos
os acordos internacionais deveriam ser apreciados
exclusivamente pelo Senado, para terem maior celeridade, para não acontecer de passarem uma, duas
décadas sem o Congresso homologar atos internacionais firmados pelo Chefe de Estado do nosso País.
Durante as discussões, fizemos o entendimento
no sentido de que, em vez da exclusividade de apreciação pelo Senado, que todos os acordos internacionais
deveriam ser chancelados com regime de urgência. V.
Exª acatou proposta nesse sentido do Senador Aloysio
Nunes Ferreira. Essa emenda precisa ser deliberada,
Sr. Presidente.
É o apelo que faço a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Presidente
da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, desejo apenas me associar à manifestação
do Senador Luiz Henrique, porque, nos escaninhos
da República, não importa se no Senado, na Câmara,
portanto, no Congresso, ou nos diversos ministérios da
República, estamos contabilizando aproximadamente
três centenas de acordos. Acordos significam exposições públicas, significam manifestação de interesse.
Acordo não é feito entre governos; acordo é feito entre
Estados nacionais, que se comprometem com metas,
com objetivos. Na verdade, Sr. Presidente, esses acordos estão sendo votados e deliberados fora do prazo, do
tempo, sem qualquer tipo de razoabilidade. Há acordos
que estamos votando aqui no Senado com 7 anos, 8
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anos, 10 anos posteriormente a manifestações de Presidentes da República de nosso País e de países que
conosco firmam propósitos. Em todos esses países,
na maior parte deles, esses acordos não levam mais
do que 6 meses, que 180 dias para serem ratificados
por seus respectivos parlamentos.
A ratificação é, antes de tudo, uma premissa
constitucional, e o Senador Luiz Henrique merece da
parte de V. Exª e da Mesa diligência para que possamos
alterar o rumo desta matéria que tem envergonhado,
tem causado constrangimento às nossas missões diplomáticas que estão à frente desses acordos.
Esse é o apelo que faço, somando-me à manifestação do Senador Luiz Henrique para que possamos
colocar um fim e possamos inovar, possamos incorporar um novo rito nesses temas que são importantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não havendo objeção, a Mesa
acata a sugestão do Senador Luiz Henrique e do Senador Ricardo Ferraço.
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Vou seguir com...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrita...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ...Senadora Ana Amélia, e também a Senadora Vanessa e a Senadora Lídice. Passo
a palavra em seguida. Só vou fazer apuração e...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente. Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem de inscrição que está
aqui, Senadora Ana Amélia.
Vou só fazer a apuração, Senadora, e passo a
palavra em seguida. E a Senadora Ana Rita está inscrita também.
Encerrada a votação.
Vamos à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – São 54 votos SIM; 5, NÃO.
Uma abstenção.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República da aprovação do nome do Sr. José
Eduardo Martins Felício para o cargo de Embaixador
do Brasil na República do Paraguai.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há dois itens sobre a mesa...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria /PP – RS)
– Pela ordem, Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Presidente, apenas para
justificar...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ... um solicitado pelo Senador Luiz
Henrique, e outro pelo Senador Lobão Filho. E ouço
agora a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
queria que consignasse o meu voto pela indicação do
nosso Embaixador nas Nações Unidas, Antonio Patriota, e também para o Canadá, do Embaixador Pedro
Brêtas, porque estávamos na sessão de abertura do
Outubro Rosa. Então, eu queria que esses dois votos
fossem consignados.
E queria também, Sr. Presidente Jorge Viana, endossar o posicionamento do Presidente da Comissão
de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço, e do Senador
Luiz Henrique, a respeito dos acordos internacionais.
Nós precisamos, sim, tornar mais célere essa aprovação
aqui no Congresso Nacional, mas, para isso, precisamos também de uma colaboração do Poder Executivo
para que envie para esta Casa esses acordos. Nós não
podemos desejar uma inserção internacional como já
temos, mas a ampliação dela dependerá também da
forma como nós agimos aqui nessas matérias.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Será registrada em ata a manifestação de V. Exª sobre os votos das autoridades em
que V. Exª não pôde estar presente.
Com a palavra, a Senadora Lídice e, depois, a
Senadora Vanessa.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – As votações encerraram, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – As votações estão encerradas.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Fora do microfone.) – Hoje? Nem amanhã?
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – As nominais estão encerradas.
Vamos só ter apreciação de requerimentos.
Com a palavra, a Senadora Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
como foi anunciado pela Senadora Ana Amélia, eu
também participei do ato que acendeu as luzes do
Congresso Nacional, tornando-as rosa – portanto, o
Senado está rosa neste momento. E a Câmara dos
Deputados abriu o Outubro Rosa, na campanha realizada todos os anos pelo Ministério da Saúde, pelas
entidades de mulheres, em prol da luta para tratamento
do câncer de mama.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero dizer que votaria “sim”, se aqui estivesse, no nome do Embaixador
do Canadá, já que, no nome do nosso querido Embaixador Antonio Patriota, eu tive oportunidade de votar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, a Senadora Vanessa e, em seguida, a Senadora Ana Rita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) –
Pela mesma razão, Sr. Presidente, para registrar que
não consegui chegar a tempo e votar no Embaixador
Pedro, que irá para o Canadá e teve o seu nome aprovado. Estávamos todas participando desse belíssimo
evento, em que o Congresso Nacional, em particular
o Senado, integra-se à campanha, que não ocorre só
no Brasil, mas no mundo inteiro, de conscientização da
necessidade de prevenção contra o câncer de mama,
Sr. Presidente.
Como já foi dito, por iniciativa da Senadora Ana
Amélia, nós abrimos hoje a participação do Senado
na campanha e também da Câmara, na Sala da Presidência, às 12h30min, e agora um belo ato na frente
do Congresso Nacional, que está todo cor-de-rosa, e
estamos indo novamente para outro ato aqui, de inaugurar uma exposição na galeria do Senado Federal.
Então, eu peço que meu voto seja consignado.
Se aqui estivesse, obviamente votaria a favor do Embaixador Pedro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Constará em ata a manifestação
de V. Exª.
Devo dizer, Senadora Vanessa, Senadora Ana
Amélia e demais colegas Senadoras: o Senado está
melhor e mais bonito porque, na forma e no conteúdo,
absorve uma causa que é de todos nós: a prevenção
do câncer de mama.
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Não tenho dúvida de que é graças à atuação permanente das Senadoras nesta Casa que o Senado vai
adquirindo consciência, como no dia de hoje.
Com a palavra, a Senadora Ana Rita, que estava inscrita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Pelas mesmas razões, eu gostaria que consignasse o meu voto “sim” na votação anterior apenas.
Eu votei na primeira, votei na terceira. Apenas na segunda votação não foi possível, que era justamente
no momento em que nós todas estávamos reunidas
com as Deputadas Federais, acendendo as luzes do
Congresso Nacional.
Este momento é importante, Presidente. Nós estamos abrindo o Outubro Rosa. É o mês dedicado a
que possamos aqui divulgar as políticas de apoio às
mulheres para que haja o enfrentamento e todo um
trabalho de prevenção ao câncer de mama.
Então, este momento, para nós, Senadoras, é de
alta importância, como também para todas as mulheres brasileiras. Apenas isso, Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Será consignada em ata a manifestação de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
também gostaria de registrar o meu voto favorável ao
Embaixador Pedro, na segunda votação, bem como na
terceira votação. O meu voto seria “sim” para os dois.
Não há nenhuma razão de objeção ao nome desses
dois companheiros. Eu já tinha votado favoravelmente
ao Ministro Patriota, para a representação brasileira
nas Nações Unidas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito bem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – E acompanho as mulheres na sua causa justa neste dia em que se celebra o Outubro Rosa.
Nós acionamos, junto com o Presidente do Senado e
o Vice-Presidente do Congresso Nacional e Vice-Presidente da Câmara, as luzes que iluminam, digamos
assim, essa grande causa das mulheres brasileiras e
de todos os brasileiros, que é defender a justa causa
das mulheres brasileiras.
Um abraço. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Constará em ata a manifestação
de V. Exª.
Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
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de registrar meu voto favorável às duas votações anteriores, e a minha ausência no lançamento do Outubro
Rosa, mas hipotecar o meu apoio a esse movimento
no sentido de trabalharmos juntas aqui, para a prevenção de um grave problema que aflige as mulheres do
mundo todo: o câncer de mama.
Portanto, nosso apoio e, acima de tudo, o nosso
empenho em estabelecer políticas públicas que venham
a combater o câncer e a dar oportunidade a todas as
mulheres brasileiras de fazerem a prevenção.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A manifestação de V. Exª constará da ata da sessão.
Se não há objeção, atendo à solicitação apresentada em plenário. O Senador Lobão Filho pediu a
apreciação do
Item 38:
REQUERIMENTO
Nº 1.034, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei da
Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam
em conjunto, que, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
(cria a área de proteção ambiental da Serra
da Canastra).
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Por solicitação também do Senador Luiz Henrique, Item 15:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 35, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o
inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da
Constituição Federal, a fim de tornar privativa
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do Senado Federal a competência para decidir
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 624, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 624, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da
União e de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor de um bilhão,
seiscentos e quarenta e oito milhões de reais,
para os fins que especifica.
Parecer sob nº 53, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Senador Wilder Morais
(DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Aelton
Freitas (PR/MG), favorável à Medida Provisória; e pela inadmissão das Emendas nºs 1 a 6,
oferecidas perante aquela Comissão.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 15, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui o
Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras
providências.
A matéria tem parecer favorável da CCJ, e depende de parecer da CAE, CDR e CRA.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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
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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 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.
7
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.
8
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.
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Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
10
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
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nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
16
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.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na
Casa de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a denominação do
novo Prédio da Administração da Faculdade
de Direito, no Campus da Universidade Federal
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
18
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.
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19
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de
2013-Complementar, da Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
para vedar a exigência de recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque
de mercadorias recebidas antes do início do
regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
20
REQUERIMENTO
Nº 733, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).
21
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).
22
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
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2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
23
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).
24
REQUERIMENTO
Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
25
REQUERIMENTO
Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
26
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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27
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.
28
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).
29
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).
30
REQUERIMENTO
Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
31
REQUERIMENTO
Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
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34
REQUERIMENTO
Nº 1.017, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473,
de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(regulamentação do exercício da acupuntura).
35
REQUERIMENTO
Nº 1.018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (abono
para benefício de prestação continuada).
36
REQUERIMENTO
Nº 1.019, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(abono para benefício de prestação continuada).
37
REQUERIMENTO
Nº 1.020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(abono para benefício de prestação continuada).
39
REQUERIMENTO
Nº 1.043, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 344, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (proibição do uso de cigarros em
parques infantis e áreas de prática esportiva).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Volto à lista de oradores.
Antes, porém, faço a apreciação de dois requerimentos, conforme anunciado antes da Ordem do Dia.
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 43, de 2013.
(Requerimento nº 1.154, de 2013)
Em votação o requerimento de urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subsequente, nos termos do art. 345,
inciso II, do Regimento Interno.
Trata-se do fuso horário do Acre.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –
Nos termos do art. 349, II, do Regimento Interno, passa-se à apreciação do requerimento de
urgência lido no Período do Expediente para
o substitutivo da Câmara dos Deputados do
Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2002, Complementar. (Requerimento nº 1.133, de 2013)
Em votação, conforme solicitação do Senador
Mozarildo e do Senador Flexa Ribeiro.
Em votação o requerimento de urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria diz respeito à criação de novos Municípios.
Aprovada a urgência do requerimento.
A matéria constará da Ordem do Dia na sessão
ordinária subsequente, nos termos do art. 345, II, do
Regimento Interno do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senador Flexa solicitou a leitura
de requerimento de sua autoria, mas a matéria ainda
não está sobre a mesa. Tão logo a matéria chegue da
Comissão de Constituição e Justiça, o requerimento
será lido, Senador Flexa.
Volto à lista de oradores inscritos.
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Como Líder, Senadora Lídice da Mata, PSB; e,
em seguida, na lista de oradores inscritos, Senadores
Eduardo Suplicy, Anibal Diniz, Paulo Paim; na sequência, o Senador Walter está inscrito.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de fazer
dois registros que considero importantes no dia de hoje.
O primeiro é que hoje se comemora o Dia Internacional do Idoso, e permitam-me reproduzir parcialmente mensagem que recebi por e-mail do cidadão
Moises Oriozola, que lembra: com certeza, esse é um
dia para ser lembrado com alegria, respeito, porque
os cidadãos que chegaram até esta fase da vida são
considerados guerreiros que sobreviveram a todas as
adversidades. Diz ainda Moisés que o respeito começa em casa, na rua, no ônibus, no trabalho e em toda
a sociedade.
Na sexta-feira, os dados da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios) de 2012, divulgada
pelo IBGE, mostram que as pessoas com mais de 60
anos no Brasil são hoje 12,6% da população, ou seja,
24,85 milhões de indivíduos. Em 2011, representavam 12,1% e, em 2002, 9,3%. Os dados atualizados
mostram, ainda, que a maior parte dos idosos é mulher (13,84 milhões) e vive em áreas urbanas (20,94
milhões).
O aumento do número de idosos reflete uma tendência que já se observa há bastante tempo, resultado
dos avanços de qualidade de vida, dos tratamentos
médicos e da própria legislação, que, em diversos aspectos, passou a considerar mais os idosos.
O IBGE prevê que, em 2030, a população brasileira, hoje estimada em quase 197 milhões, começará
a encolher. Segundo as projeções do Instituto, o País
terá uma proporção de 13,3% de idosos em relação
ao total de habitantes. Outro aspecto refere-se à expectativa de vida, que, no ano 2000, era de 69,8 anos
e hoje está em 73,9 anos.
Esta semana acontece, em Brasília, o 3º Encontro
Ibero-Americano sobre Direitos Humanos das Pessoas
Idosas. A Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, Maria do Rosário, ao abrir,
ontem, o Encontro, lembrou que o Brasil já possui mais
pessoas que ultrapassaram os 60 anos de idade do
que crianças de até seis anos. Disse, ainda, que esta
“é uma oportunidade de trabalharmos a qualidade de
vida das pessoas, demonstrando a preocupação do
governo em adequar os serviços continuados a essa
mudança populacional em curso no País.”
Para garantir qualidade de vida mais adequada
a essa população, são necessárias medidas que combatam a violência contra os idosos.
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Ainda segundo a Ministra, dois anos e meio depois da criação do canal exclusivo de denúncias de
violência contra idosos (Disque 100), foram registradas
50 mil ocorrências desse tipo, entre as quais as mais
recorrentes são negligência, violência psicológica e
exploração econômica.
Assim, Moisés, ao mesmo tempo em que cito sua
mensagem, quero lembrar que hoje o Estatuto do Idoso
completa dez anos. Foi promulgado em 1º de outubro
de 2003. Por meio desse instrumento, foi implantada a
meia-entrada em teatros, cinemas e eventos culturais.
A legislação trouxe ainda avanços para a população
idosa, como a criação de centros de acolhida e das
Instituições de Longa Permanência. Foi também criado o passe do idoso, melhorando a acessibilidade e a
mobilidade dessa parcela da população.
Ainda assim, é preciso desenvolver políticas públicas mais voltadas para o idoso fragilizado, sendo
que é considerada fragilizada a pessoa que necessita de ajuda para realizar tarefas básicas tais como
andar e comer.
Além disso, Sr. Presidente Paulo Paim, V. Exª,
que, comigo e tantos outros Senadores desta Casa,
segura uma bandeira dos direitos humanos, V. Exª, que
esteve nessa luta do Estatuto do Idoso, recentemente
fez uma audiência pública a respeito do assunto.
Eu, ao tempo em que registro esse Dia do Idoso
e a nossa adesão à luta pelos direitos das pessoas
idosas do nosso País, especialmente aquelas pessoas consideradas fragilizadas, quero registrar também
que hoje, 1º de outubro, acontece, aqui, no Congresso Nacional, em todo o Brasil e em várias partes do
mundo, o lançamento da campanha Outubro Rosa.
Durante todo este mês, chama-se a atenção para a
necessária prevenção ao câncer de mama, segundo
tipo de câncer mais frequente em todo o mundo e que
corresponde a 22% dos novos casos, a cada ano, no
Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer.
O Movimento Outubro Rosa teve início na década
de 1990 e hoje é celebrado em todo o mundo, com a
cor rosa simbolizando a luta contra o câncer de mama.
É por isto que diversas Deputadas, Senadoras, diversos
Senadores hoje estão carregando essa fitinha rosa,
vestindo um blazer rosa, usando uma gravata rosa. Em
2008, o Outubro Rosa chegou ao Brasil por iniciativa
da Femama, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama.
Ainda segundo o Inca, de 2010, com base em
dados do Sistema Único de Saúde, 12.705 mulheres
morreram de câncer de mama, e, também, embora
mais raro, registram-se 147 mortes de homens pelo
mesmo tipo de câncer, somente na rede pública. O
mesmo Instituto estimou, para 2012, um total de 52.680
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novos casos de câncer de mama entre as mulheres,
sendo que essa triste previsão abrange mais a população da região Sudeste (29.360 casos), seguido do
Sul (9.350), Nordeste (8.970), Centro-Oeste (3.470)
e Norte (1.530).
Em termos mundiais, estimativas divulgadas no
ano passado em relatório elaborado por cientistas franceses apontam para uma previsão ainda mais terrível:
de que novos casos identificados até o final de 2012
podem alcançar 1,6 milhão de pessoas, contra 640 mil
na década de 1980. Ou seja, em três décadas, mais
que o dobro.
O desafio de todos nós é contribuir para sensibilizar a população de que é possível evitar a doença
com mudanças no estilo de vida, hábitos mais saudáveis e, principalmente, com o diagnóstico precoce
para aumentar as chances de tratamento e de cura.
Mais uma vez, portanto, Sr. Presidente, quero registrar a nossa adesão total ao Outubro Rosa, com as
ações, divulgando e convocando as mulheres brasileiras, especialmente as mulheres baianas, a aderirem,
neste mês do Outubro Rosa, ao exame de toque da
mama, ao autoexame, aos exames de mamografia, que
são levados ao País inteiro, para que nós possamos,
com o diagnóstico precoce, também iniciar o tratamento
e, com isso, garantir a cura e impedir a morte de milhares de mulheres brasileiras acometidas pelo câncer
de mama, número que cresce a cada ano.
Concedo um aparte ao Senador Jorge Viana, o
que muito me honra.
O Sr. Jorge Viana (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Eu só queria cumprimentá-la e cumprimentar
as colegas Senadoras e dizer que eu falei, há pouco,
presidindo a sessão, que o Senado, hoje, aderiu a uma
causa, de maneira correta, na forma e no conteúdo. O
problema é que, quando aderimos só no conteúdo, não
há eco. Todos nós defendemos que seja feita a prevenção. Foi tão custoso para o Brasil, tão difícil para a
ciência encontrar mecanismos para identificar precocemente uma doença que mata, que destrói famílias, que
destrói a mulher, o núcleo da família. A quantidade de
dramas que vemos Brasil afora, por pura desinformação ou, de alguma maneira, às vezes, por um descuido, pela perda da pessoa central de uma família, que
são as mães, as mulheres ou as futuras mães. Hoje,
o Senado, quando fica todo cor-de-rosa, no Outubro
Rosa, encontra uma maneira muito eficiente de comunicação, porque o Brasil inteiro vai perguntar: por que
o Senado ficou rosa? Agora o Senado é cor-de-rosa?
Está tudo às mil maravilhas lá? Não, ele está fazendo
um alerta, para toda a sociedade, de que é importante que todas as crianças comecem a puxar a saia da
mãe e dizer “mãe, está fazendo o seu exame?” Tem
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que prevenir. Tem que fazer, porque é possível curar,
se for identificada precocemente, essa doença que,
repito, mata. E graças a essa sensibilidade... Lamentavelmente, a bancada ainda é pequena. O Brasil tem
uma das menores representações femininas. Eu já fiz
discurso no dia 8 de março, já mostrei claramente que,
mesmo com a adoção do critério da obrigatoriedade
dos 30%, o Brasil é um dos poucos países que burlam
esta lei. Assim, a representação das mulheres nas duas
Casas é muito menor do que a da grande maioria dos
países do mundo. Mas a presença da mulher aqui, nos
fazendo ver, crer e priorizar temas como esse, por si
só, já mostra que nós precisamos de mais mulheres. Às
vésperas do dia 5 de outubro, abertura do calendário
eleitoral oficial, é preciso que se fortaleça a presença
das mulheres nas disputas Brasil afora. Mas eu parabenizo V. Exª. A Senadora Ana Amélia abriu a sessão
hoje, como primeira oradora, com a capa do jornal
Correio Braziliense, que hoje veio toda cor-de-rosa.
Não é que todo mundo tenha virado Mangueira, não
é que todo mundo tenha amolecido o coração, mas eu
acho que todos nós abrimos a consciência, o coração,
para uma causa que é muito nobre, que é a causa da
prevenção contra o câncer de mama, a causa da salvação da vida das nossas filhas, das nossas mulheres,
das nossas mães e avós. Parabéns, Senadora Lídice!
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Muito obrigada, Senador Jorge Viana.
Realmente, este Outubro Rosa significa também
uma intensificação das ações dos governos federal,
estaduais e municipais numa força-tarefa para que as
mulheres recebam a possibilidade de fazer esse tipo
de exame.
Nós sabemos que a mamografia não existe em
qualquer canto do País. No ano passado, o Ministério
estimulou a existência de um mamógrafo num ônibus
que visitou o Brasil inteiro, que visitou a Bahia, e nós
tivemos a possibilidade de levar aos recantos mais
distantes do nosso Estado esse exame, um exame
raro, um exame de difícil acesso para as mulheres,
para que nós pudéssemos fazer a identificação logo.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB  MT)  Senadora, V. Exª me concede um aparte?
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA)  Pois não.
Há, também  só finalizando o raciocínio , uma
identidade grande entre o estresse da vida moderna e
o crescimento desse tipo de câncer entre as mulheres.
Portanto, é preciso alertar as mulheres para a
busca de uma vida saudável, em que os valores da
qualidade de vida estejam colocados em primeiro lugar, para que as mulheres, entrando na vida moderna,
nos desafios da manutenção da família, do emprego,
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da participação em todos os segmentos e setores
econômicos da sociedade, não percam de vista a necessidade de manutenção da sua saúde.
Um aparte ao Senador Osvaldo Sobrinho.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Senadora Lídice da Mata, quero, neste
momento, congratular-me com V. Exª por ter encampado, junto com as outras colegas Senadoras da Casa,
essa campanha Outubro Rosa. Eu sofro esse problema em casa. Tenho duas irmãs que tiveram câncer
de mama e que, graças a Deus, se recuperaram. Eu
tive câncer de estômago e de baço e estou curado,
graças a Deus. É um mal de que todos nós temos de
nos precaver. Temos de tomar as medidas necessárias para que ele não se torne um ceifador de nossas
vidas. Acredito que essa campanha que o Congresso
Nacional, através do Senado Federal, assume hoje
será uma advertência a todas aquelas pessoas que
às vezes se descuidam da própria vida. O Deputado
Homero se aposentou na semana passada por causa
de câncer no estômago, como o meu. Acredito que todos nós temos de prestar atenção para isso que está
acontecendo no mundo. Talvez seja o século do câncer,
que tem ceifado muitas e muitas vidas. Portanto, na sua
pessoa, quero, neste momento, me congratular com
as mulheres do Brasil por haver parlamentares, como
a senhora, que advertem para esse problema. Sei da
sua luta. A senhora foi minha colega na Constituinte
do País, em 1988, quando tivemos a oportunidade de
trabalhar juntos, e conheço a sua determinação, a sua
vontade de ver as coisas caminharem. Parabenizo e
cumprimento a senhora em nome de todas as mulheres do Brasil e, principalmente, em nome das minhas
irmãs, que também tiveram câncer de mama. Que todas se previnam, porque, na verdade, se ficar tarde,
fica muito mais difícil. Parabéns a V. Exª!
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/PSB – BA) – Minha solidariedade a todas as mulheres que enfrentam esse momento difícil no Brasil.
Quero dizer que há, hoje, novas formas de enfrentar,
nova tecnologia, novos tratamentos, que é preciso ter
confiança nas possibilidades de cura e determinação
para que possamos vencer esse mal juntos, governos
estaduais, governos municipais e Governo Federal, colocando à disposição da população feminina brasileira
as condições de tratamento e de cura.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª. Lídice da Mata, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Lídice da
Mata!
Hoje, eu estive na comemoração dos 25 anos da
Constituinte – infelizmente, V. Exªs não puderam ir, mas
foram todos citados –, com a presença do Presidente
Lula, com a presença do Vice-Presidente Michel Temer
e do Cabral, enfim, daquelas figuras que nos acompanharam na Constituinte. Foi um grande momento!
V. Exªs, ambos, têm a receber um diploma e uma
medalha por terem participado da Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº
1.149, de 2013, do Senador José Agripino, que requer
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, no
período de 25 a 31 de outubro de 2013, para representar o Senado Federal, por indicação da Presidência da Casa, na 68ª Assembleia Geral da ONU, a ser
realizada em Nova York.
É o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador Cícero Lucena apresentou o Requerimento nº 1.150, de 2013, por meio
do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, licença para se ausentar dos trabalhos da
Casa, no período de 16 a 20 de outubro de 2013, para
participar da sessão solene do Parlatino na cidade do
Panamá, República do Panamá, conforme indicação
da Presidência do Senado Federal.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Senadora Vanessa Grazziotin
apresentou o Requerimento nº 1.151, de 2013, por
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para se ausentar dos trabalhos
da Casa, no período de 18 a 20 de outubro de 2013,
para participar das reuniões da Comissão de Minas e
Energia do Parlamento Latino-Americano, bem como
da sessão solene de inauguração do edifício sede permanente daquele Parlamento na cidade do Panamá,
República do Panamá, conforme indicação da Presidência do Senado Federal.
As Srªs Senadoras 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passo a ler o seguinte ofício encaminhado ao Presidente do Senado, Senador Renan
Calheiros:
OFÍCIO Nº 509, DE 2013
Assunto: comunicação de filiação partidária –
Solidariedade.
Sr. Presidente, pelo presente comunico a V.
Exª que, desde o dia 26 de setembro de 2013,
tornei-me filiado do Solidariedade, partido político devidamente registrado junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, havendo realizado antes
a minha desfiliação do Partido da República
munido de justa causa, nos termos do art. 1º,
§ 1º, incisos II e IV, da Resolução do TSE nº
22.610, de 2007, razão pela qual requeiro à
Presidência do Senado a averbação desta informação em todos os assentos desta Casa,
nos termos legais e regimentais para todos
os fins de direito.
Atenciosamente,
Vicentinho Alves
Senador da República
Assim, o Partido Solidariedade passa a ter, diante
dessa informação, mais um Senador.
O expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício/GSVALV nº 509/2013
Brasília, 1º de outubro de 2013
Assunto: Comunicação de filiação partidária – Solidariedade (SDD)
Senhor Presidente,
Pelo presente, comunico a Vossa Excelência que,
desde 26 de setembro de 2013, tornei-me filiado do
Solidariedade, partido político devidamente registrado
junto ao Tribunal Superior Eleitoral, havendo realizado, antes, a minha desfiliação do Partido da República, munido de justa causa, nos termos do art. 1º, §
1º, inciso II e IV, da Resolução TSE 22.610/07, razão
pela qual requeiro à Presidência do Senado Federal
a averbação dessa informação em todos os assentos
desta Casa, nos termos legais e regimentais, para todos os fins de direito.
Atenciosamente, – Vicentinho Alves, Senador
da República (SDD – Tocantins).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Voltamos à lista de oradores.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, querido Senador
Paulo Paim, V. Exª, há pouco, falou da cerimônia de
aniversário de 25 anos da Constituição de 1988 promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Infelizmente, por ter de estar presente hoje às reuniões das Comissões de Assuntos Econômicos e de
Direitos Humanos, não pude estar lá, mas quero me
congratular com V. Exª e com todos aqueles que, no
próximo dia 5 de outubro, comemorarão os 25 anos
da Constituição de 1988.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Mas, Senador Suplicy, o nome
de V. Exª, o do Senador Osvaldo Sobrinho e o da Senadora Lídice da Mata foram citados, com as devidas
palmas do público.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem! Que bom que estiveram lá!
A nossa saudação ao Presidente da OAB e a
todos que participaram do evento, inclusive ao nosso
querido Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também foi constituinte!
Quero aqui também dizer que coloco este símbolo
do Outubro Rosa em apoio à manifestação de todos
que colocaram o nosso Senado com a cor rosa hoje,
para lembrar a importância da prevenção ao câncer de
mama, sobretudo para todas as mulheres.
Um ano e sete meses antes daquele 5 de outubro, fora convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, no bojo de um processo de transição para a
democracia, após 21 anos de governo do regime militar.
O Prof. Dr. Dalmo de Abreu Dallari assinalou, em
entrevista à Rádio CBN, concedida no último sábado,
28 de setembro, que tive a oportunidade de ouvir, a importância desse momento. Disse o Prof. Dalmo Dallari:
Realmente, foi um momento importante, porque
nós estávamos, ainda, no final de uma ditadura
militar, bastante desgastada, e já havia uma
conscientização a respeito da necessidade
de um sistema democrático. E eu posso dizer
isso, porque eu circulava pelo Brasil, como
uma espécie de caixeiro viajante da Constituinte, e comecei a perceber que isso estava
produzindo efeitos. Aliás, é um aspecto que
considero muito positivo sobre o qual ainda,
no ano passado, tive a oportunidade de falar
num Congresso realizado na Espanha, em
Cádiz. Na cidade de Cádiz, foi feita a primeira
constituição espanhola, exatamente há 200
anos. E, para comemorar isso, eles convidaram juristas da Espanha, mas também da
América Latina, da África, especialmente da
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África do Norte, que foi influenciada pela Espanha. E eu ouvi [prosseguiu Dalmo Dallari]
muitos elogios à Constituição brasileira, pelo
seu caráter democrático, porque ela consagra
os direitos humanos, tanto civis e políticos,
quanto econômicos, sociais e culturais. E vários especialmente dos juristas do norte da
África perguntaram: como foi que vocês conseguiram essa Constituição? E uma resposta
que eu dei, reiterei: foi por meios pacíficos, foi
através da discussão, através da divulgação
de ideias e da efetiva participação do povo por
meios institucionais.
Isso eu achei muito importante dizer [frisou
o Prof. Dallari], porque eles querem chegar a
um resultado desses, mas eles não admitem
divergências, eles praticam muita violência
contra quem discorda. Esse não é o caminho.
Eu acho que esse é um dos segredos, por
assim dizer, do sucesso brasileiro. Nós caminhamos por via pacífica. Houve diálogo, houve
divergências. Propostas foram feitas, algumas
acolhidas, outras não. Mas caminhamos. Assim, um ponto que é muito importante relembrar, dentro da sua colocação, é que, àquela
altura, nós falamos sobre a necessidade de
uma Assembleia Constituinte para fazer uma
Constituição democrática, que fosse o reflexo
da vontade do povo. E, entretanto, lideranças
políticas nacionais eram muito resistentes a
isso, especialmente grupos oligárquicos, e
foi então que se colocou uma opção: ou fazer
uma Assembleia Constituinte exclusiva, isto
é, o povo elegeria constituintes exclusivamente para fazer a Constituição, terminada essa
tarefa, terminado esse trabalho, acabaria o
mandato deles; mas, em oposição a isto, então
esses oligarcas e políticos tradicionais quiseram que se elegesse um Congresso Nacional,
incluindo Senadores e Deputados com poder
constituinte. Então, fariam a Constituição e
depois continuariam no exercício do mandato.
Fecho aspas para as palavras do Prof. Dalmo de
Abreu Dallari.
Prossigo, então.
A Assembleia Nacional Constituinte foi composta
por 559 Parlamentares, sob a Presidência do Deputado
Ulysses Guimarães, do Estado de São Paulo. Na primeira sessão ordinária, além da eleição do Deputado
Ulysses Guimarães, que obteve 425 votos, contra 69
votos dados ao Deputado Lysâneas Maciel, do Rio de
Janeiro, e 28 votos em branco, ficou decidido que os
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Senadores de 1982 também integrariam o conjunto
de constituintes.
Os constituintes foram divididos em oito comissões temáticas e em uma comissão de sistematização, sendo que cada uma possuía três subcomissões
temáticas. As comissões eram compostas dentro da
proporcionalidade partidária, tendo sido escolhido
para Relator-Geral o Senador Bernardo Cabral, do
Amazonas. É digna de nota a decisão de não adotar
um anteprojeto, um texto-base, para o trabalho. O texto
seria, como foi, construído a partir dos trabalhos confeccionados pelas 24 subcomissões.
Na redação do novo texto constitucional foi garantida a participação popular por intermédio das audiências públicas e da apresentação de emendas ao
projeto-base, sistematizado pelo Relator, o Senador
Bernardo Cabral. As emendas populares eram aceitas
desde que contassem com mais de 30 mil assinaturas
e com o apoio de três entidades da sociedade civil.
Relembrando algumas evoluções trazidas pelo
Texto Constitucional, vale citar o voto facultativo para
os jovens a partir dos 16 anos, para os analfabetos e
para os maiores de 70 anos; o pagamento de horas
extras; as férias remuneradas; a igualdade entre trabalhadores rurais e urbanos, que, recentemente, acabou sendo consagrada pelo Congresso; a proibição de
discriminação em desfavor de portadores de necessidades especiais; a jornada de trabalho de 44 horas
semanais; a licença-maternidade e o direito de greve.
À época, pessoas do Governo e empresários
pediam mudanças no texto, pois julgavam que a ampliação dos direitos sociais fosse capaz de inviabilizar
a atividade produtiva do País e de aumentar a crise
econômica em que o Brasil estava inserido. Felizmente,
essa tese não prosperou, o que enseja o comentário
feito pelo Prof. Dalmo Dallari, na Rádio CBN, acerca
do incremento da participação popular nas grandes
decisões do País, conforme transcrevo. Eis, de novo,
as palavras do Prof. Dalmo:
Esse é um ponto sob o qual tenho um especial
cuidado, apreciação, porque eu fui do movimento pela participação popular na Constituinte.
Esse movimento nasceu aqui em São Paulo,
foi instalado no pátio da Universidade de Direito da Universidade de São Paulo, tradicionais arcadas do Largo de São Francisco, mas
depois ele se tornou um movimento nacional.
E nós propusemos, então, que a Constituição
admitisse o direito do povo de propor projetos
de lei, mas a começar pelo direito do povo de
propor emendas ao projeto de Constituição. E
a Constituinte acolheu essa proposta, e, para
se ter uma ideia do que isso significa, a Lei
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Maria da Penha foi de iniciativa popular, não
foi de iniciativa de um Deputado, de um Senador. Foi do povo! Assim também a Lei da
Ficha Limpa foi de iniciativa popular, e isso
tudo foi uma conquista durante a Constituinte.
Tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos,
como efetivamente temos, uma Constituição
que tem legitimidade democrática indiscutível,
porque foi feita com muita participação popular, mas que, além disso, é uma Constituição
humanista, que consagra os direitos humanos
fundamentais e deu ainda um passo adiante,
porque, além de afirmar os direitos, criou mecanismos para que as pessoas possam reivindicar e defender seus direitos.
Fecho aspas novamente para as palavras do Prof.
Dalmo de Abreu Dallari.
É bom que se tenha presente a garantia concedida pela Constituição aos direitos dos índios, conforme
foi hoje lembrado na Comissão de Direitos Humanos,
onde houve a participação de mais de 120 índios e
também de representantes de quilombolas, que ali
ressaltaram, no diálogo com a Presidenta da Funai,
Maria Augusta, o art. 231 da Constituição, que reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens. Diz, ainda, claramente, no § 6º do art. 231, que
são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,
os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio
e a posse das terras indígenas.
Hoje, dia 1º de outubro, data de aprovação do
Estatuto do Idoso, comemoramos o seu dia.
A Constituição de 1988 garantiu também, pela
escrita do art. 230, o dever de amparo da família, da
sociedade e do Estado com as pessoas idosas, assegurando a participação dos idosos na comunidade,
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
Ainda hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, por parecer favorável que dei ao projeto do Senador
Alvaro Dias, com emendas do Senador Paulo Paim e
do Senador Cyro Miranda, foi aprovada a diminuição
da idade de 65 para 60 anos para os idosos utilizarem
o transporte coletivo nos Municípios e também os intermunicipais e interestaduais.
Passados 25 anos da promulgação da Constituição Cidadã, alcunha que recebeu do Dr. Ulysses
Guimarães, é possível concluir que o seu estabelecimento, carreando democracia atrelada ao respeito
aos direitos humanos, foi de fundamental importância
para a consolidação dos valores maiores da dignidade
da pessoa humana, do pluralismo político, do respeito
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à vertente social do trabalho e à livre iniciativa, o que
se pode resumir num único tópico: valorização da cidadania brasileira.
O art. 3º do texto constitucional é lapidar ao caracterizar que são objetivos da República Federativa
do Brasil: a construção de uma sociedade livre, justa
e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional;
a erradicação da pobreza e da marginalização, bem
como a redução das desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos, sem preconceito
de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras
formas de discriminação.
E a respeito desse objetivo, colocado no art. 3º
da Constituição, quero registrar, mais uma vez, a carta que foi enviada ontem à Excelentíssima Senhora
Presidenta Dilma Rousseff pelos participantes do II
Colóquio Internacional Nupsi-Usp – Invenções Democráticas: Construções da Felicidade, realizado no
último final de semana, por quatro dias, ali, no Centro
de Convenções Rebouças, que reuniu mais de 270
participantes. Todos resolveram escrever uma carta,
sugerindo à Presidenta Dilma a constituição de um
grupo de trabalho coordenado pelo Prof. Paul Singer,
Secretário de Economia Solidária, para trabalhar em
estreita cooperação com os Ministros Tereza Campello, do Desenvolvimento Social, e Marcelo Neri, da
Secretaria de Assuntos Estratégicos, para se pensar
como será aplicada a Lei nº 10.835, de 2004, que prevê a instituição, por etapas, de uma Renda Básica de
Cidadania como um direito inalienável de todo o cidadão, inclusive dos estrangeiros residentes no Brasil,
há cinco anos ou mais, a receberem básica suficiente
para atender às suas necessidades vitais, como um
direito à cidadania e de sermos participantes da riqueza comum de nossa Nação.
Sobre o que se espera da Constituição para o
futuro, é bom ouvir o que nos diz o Prof. Dalmo de
Abreu Dallari:
Essencialmente, ela é atual, mas, claro, a experiência ensinou muita coisa, e assim eu
sou favorável a uma discussão sobre reforma
política, mas jamais eu aceitaria, como alguns chegaram a propor, uma miniconstituinte.
Não é nada disso, a Constituição está feita; e
a própria Constituição prevê caminhos para
emendas constitucionais. Então, aquilo que
se considerar que deve ser melhorado, que
deve ser aperfeiçoado, deve ser feito através
de propostas, de uma ampla discussão pública
e, depois, a votação pelo Congresso Nacional.
Este é o desafio que a população espera de nós:
que façamos as mudanças constitucionais de fundo,
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tornando a atuação dos detentores diretos do poder
– Presidente da República, Governadores, Prefeitos,
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, Juízes, Desembargadores, Ministros
dos Tribunais Superiores, partidos políticos – cada
vez mais transparente aos olhos do cidadão comum.
Não é por acaso que tenho defendido aqui, como
Senador, ao longo desses meus anos de Parlamentar,
a transparência em tempo real das doações recebidas
por candidatos e partidos, cuja informação, não tenho
dúvida, deve chegar ao conhecimento do eleitor antes
do pleito eleitoral, e não como previsto pela atual legislação, meses após a eleição. Por isso, apresentei o
Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2012, exatamente
para instituir a prestação de contas em tempo real pelos candidatos, partidos e coligações, durante as campanhas eleitorais. A matéria encontra-se na Comissão
de Constituição e Justiça, aguardando designação de
relator. E aguardo que o Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ, possa logo designar o relator.
Nessa linha, assinei, como primeiro signatário, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 280, de 2012,
que prevê a realização de eleições diretas internas, no
âmbito dos todos os partidos políticos, para a escolha
de candidatos aos cargos eletivos. Essa proposta de
mudança constitucional é de fundamental importância
para assegurar a escolha democrática interna dos que
serão os representantes do povo, afastando a “política
do caciquismo”, que tanto mal faz ainda à nossa sociedade. A PEC nº 280, de 2012, encontra-se na CCJ,
também aguardando designação de relator.
Como último exemplo, dei entrada, ainda no ano
de 2005, à PEC nº 73, que institui o referendo revocatório dos mandatos do Presidente da República, do
Vice-Presidente, de Senadores e de Deputados Federais. O chamado recall precisa ser instituído para
possibilitar que o povo avalie o trabalho dos seus representantes ainda durante o exercício do mandato,
e não somente a cada eleição.
Sobre a mudança constitucional que vai permitir
o fim do voto secreto nas Casas Legislativas, desejo
externar minha firme intenção de defender a promulgação da PEC nº 43, de 2013, já aprovada na Câmara dos Deputados. Essa PEC, querido Senador Paulo
Paim, tem por finalidade abolir a votação secreta de
todas as proposições, indicações ou decisões tomadas
pelos Parlamentares.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Penso que tudo tem que ser feito às
claras aqui, no Congresso Nacional, pois o eleitorado tem o direito de saber como vota o seu represen-
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tante em toda e qualquer situação. Não fosse assim,
não viveríamos numa democracia representativa, tão
bem-estabelecida pela Constituição Federal de 1988.
Por fim, é bom saudar os 25 anos da Constituição Federal. Ela não é – e não pode ser – apenas uma
folha de papel, um livro, mas é, sim, o pilar central de
nossa legislação, que tanta evolução social e econômica tem permitido ao nosso País. É muito bom poder
comemorar os 25 anos da nossa Constituição Cidadã.
Salve a Constituição de 1988!
Peço, Sr. Presidente, que seja inserida na íntegra, com todas as assinaturas coletadas, a carta à
Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma Rousseff,
proveniente do resultado do II Colóquio Internacional
Nupsi-USP mencionado. Gostaria que pudesse ser inserida na íntegra, com todas as assinaturas, que passam de 170 aqui, mas existe a possibilidade de toda e
qualquer pessoa que se interessar poder acessar na
minha homepage: http:\\www.senado.leg.br/eduardosuplicy. Podem acessar e ler essa carta na íntegra. Se
quiserem apor a sua assinatura, inclusive na página
eletrônica da Nupsi, há essa possibilidade.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Quero, finalmente, Sr. Presidente,
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recomendar ao Reitor João Grandino Rodas, da USP,
que possa atender aos reclamos, observações e reivindicações dos estudantes e professores do campus
da USP Leste, que têm tido dificuldade, inclusive por
problemas ecológicos que ali aconteceram.
É muito importante prover os estudantes, funcionários e professores da USP Leste de São Paulo, um
campus tão importante naquela região de nossa grande
metrópole, para que ali possam bem desenvolver os
estudos de Administração Pública, de Administração de
Empresas, de Ciências Humanas e todos os demais ...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... campi que são objetos de ensino,
de pesquisa e desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente Paulo Paim.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Suplicy, que
lembrou os 25 anos da Constituinte.
Estivemos juntos lá e estamos aqui, sempre cumprindo com o nosso dever, todos os Constituintes, todos
os Senadores e Deputados, naturalmente.
Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srs.
Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio
Senado, Senador Walter Pinheiro, que gentilmente
trocou comigo para que eu falasse na sua frente, falo
hoje de duas curiosidades importantes para o dia de
hoje. A primeira delas é uma crítica do nosso colega
Senador Aécio Neves, com uma proposição de uma
série de mudanças no Bolsa Família. Isso é objeto da
primeira parte do meu pronunciamento.
Na segunda parte, falo exatamente que a FAO, o
organismo das Nações Unidas para agricultura e alimentação, divulgou o seu relatório mostrando que o
Brasil é um dos países que mais contribuíram para a
redução da fome no mundo nos últimos dez anos. Uma
informação muito importante justamente porque, se o
Brasil é o País que mais contribuiu para a redução da
fome no mundo, nos últimos dez anos, foi justamente
por conta da ousadia do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, no que diz respeito à implementação dos
programas de combate à miséria e à fome e ao Bolsa
Família, que são duas marcas essenciais desse desafio enfrentado e que está sendo vencido com muita
galhardia pelo Governo brasileiro nos últimos dez anos.
Senador Paim, veja que curiosidade: numa espécie de reunião festiva, um debate em tom de convescote, promovido pela revista Exame, que reuniu os
principais candidatos da oposição à Presidenta Dilma
Rousseff e mais o Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, nosso estimado colega Senador Aécio Neves resolveu propor novas regras para o
Bolsa Família. Em reportagem do jornal Estado de S.
Paulo, o assunto foi abordado com o seguinte título,
abre aspas: “Senador Aécio Neves propõe nova regra
para o Bolsa Família”, fecha aspas.
O texto do jornal diz que o Senador, provável
candidato à Presidência da República pelo PSDB, abro
aspas novamente, “superou o tabu do Bolsa Família”,
fecho aspas.
O fato em si alvissareiro e muito positivo. Ele nos
mostra que foram vencidos os preconceitos que cercaram o programa desde que o ex-Presidente Lula, ainda
em seu primeiro mandato, tomou a decisão política de
tirar 16 milhões de brasileiros da miséria extrema, ao
transformar o Programa Bolsa Família em programa
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prioritário de sua administração. Prioridade essa que
foi confirmada e aprimorada no Governo da Presidenta
Dilma Rousseff, com a criação de outros programas
de resgate social, como o Brasil Carinhoso, Pronatec,
Bolsa Família, por exemplo.
Foi esse empenho dos governos do Partido dos
Trabalhadores e partidos aliados que fizeram com que
a luta brasileira contra a extrema pobreza ultrapassasse nossas fronteiras.
Hoje, o conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas desde 2003 é reconhecido como modelo
pela ONU (Organização das Nações Unidas). Também,
como se tem noticiado, principalmente no exterior, a
ONU tem mobilizado vários de seus órgãos para produzir em outros países marcados pela miséria a experiência de sucesso do Brasil.
Voltando à reportagem mencionada do jornal paulista, o Senador Aécio Neves disse para a plateia que
foi ouvir os candidatos da Oposição, que vai modificar
o Bolsa Família. Esse não é o problema. Pelo contrário, seria ótimo que boas ideias fossem incorporadas
à história de sucesso do programa para aprimorá-lo
ainda mais. O problema, no caso, é que as modificações sugeridas tratam de práticas que já estão sendo
utilizadas no dia a dia da administração dos programas pelo governo.
O nobre Senador disse que uma vez por ano o
beneficiário do programa precisa receber a visita de
um assistente social para que possa ser avaliada a
evolução da família. Se essa mudança hipoteticamente
viesse a ocorrer, seria um retrocesso sem tamanho.
Veja só, seguramente, o nobre Senador desconhece
que o atendimento ao beneficiário do Bolsa Família é
gerido pelo Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Nacional, a chamada Rede
Suas, que se originou da Lei Orgânica de Assistência
Social (Loas), que este Senado votou em 2011.
Da mesma forma, o nobre Senador desconhece que essa rede de assistência social está presente
em 5.450 Municípios, com mais de 7.400 unidades, e
que, graças a ela, o assistente social não tem contato
direto com os beneficiários apenas uma vez por ano,
mas ao menor sinal de que as condições impostas pelo
programa – como a frequência escolar das crianças,
da família, ou a atualização do cartão de vacina – não
estão sendo cumpridas. Ou seja, se o Senador Aécio
Neves estava propondo que houvesse uma visita, a
cada ano, a cada pessoa assistida pelo Bolsa Família, ele está cometendo um retrocesso, porque essa
visita já ocorre rotineiramente às famílias, para ver se
os critérios estão sendo cumpridos.
Outro disparate que o jornal atribui ao Senador
Aécio é que o benefício deve ser pago por um perío-
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do maior, mesmo que os membros da família assistida
consigam um emprego e ultrapassem a renda mensal
de até R$140 por pessoa.
De novo, o nobre Senador é vitimado pela falta
de informação, pois essa prática já é corrente. Não é
por outra razão que as famílias que ultrapassam as
condições para continuar recebendo o benefício são
consideradas pelo Governo como ainda em estado
de vulnerabilidade social e não são automaticamente
retiradas do cadastro único.
Na verdade, a hipótese aventada pelo Senador
infelizmente ainda mantém preconceitos, por insistir
na ficção de que o cidadão brasileiro assistido pelo
Bolsa Família acomoda-se com o benefício recebido.
Abro aspas novamente para o que disse o Senador – dois pontos –: “O pai de família que voltar a
trabalhar com carteira assinada deve permanecer
recebendo o benefício por algum período, porque o
risco de perdê-lo não estimula as pessoas a voltar ao
mercado de trabalho”, fecho aspas.
De novo, faltou informação. O Senador desconhece que 75% das pessoas atendidas pelo programa
trabalham. Desconhece também que, hoje, o Brasil tem
quase 300 mil empreendedores individuais beneficiários
do programa, sem contar outros 145 mil agricultores
familiares que recebem o benefício, ao mesmo tempo
em que são fornecedores do Programa de Aquisição de
Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Pronatec Bolsa Família, nobre Senador Aécio,
foi lançado no início deste ano pela Presidente Dilma
Rousseff e hoje já conta com 700 mil alunos matriculados em mais de 500 cursos profissionais oferecidos.
Também não é por outra razão, Srªs e Srs. Senadores, que o cadastro único que congrega todos os
beneficiários pelo programa é realizado a cada dois
anos. Ainda que o emprego com carteira assinada tenha sido conquistado uma semana antes do recadastramento, o beneficio não será suspenso.
O beneficiário do Bolsa Família, é bom que se
repita, não é um cidadão acomodado, nem preguiçoso.
Mesmo nos casos em que, com ocorrência crescente,
o beneficiário tome a iniciativa de devolver o cartão do
Bolsa Família, não paira qualquer ameaça se sua vida
tornar-se precária novamente.
O Governo Dilma desenvolveu o mecanismo que
recebeu o nome de “retorno garantido”, pelo qual o beneficiário volta a receber o benefício imediatamente.
Finalizando esta parte do meu pronunciamento,
caros colegas, eu recomendo mais estudo, mais motivação, maior empenho em conhecer o novo país que
surgiu do combate à miséria desferido pelos governos
do PT, do Presidente Lula e da nossa Presidenta Dilma.
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É muito importante que os novos candidatos a
Presidente da República que queiram inovar em suas
propostas conheçam o que está em prática para não
choverem no molhado e apresentarem proposição em
cima daquilo que já está sendo praticado. Todas as
propostas defendidas para o Bolsa Família pelo Senador Aécio Neves, possível candidato à Presidência
pelo PSDB, já estão em prática a partir da definição
política de fazer esse programa cada vez mais justo,
cada vez mais correto, atendendo a um número cada
vez maior de pessoas em todo o Brasil.
É muito importante que esse registro seja feito
exatamente hoje, no dia em que o organismo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO,
divulgou o seu relatório, lá em Genebra, mostrando
que, em duas décadas, o Brasil foi um dos países que
mais reduziram a fome de sua população.
Segundo a FAO, em 20 anos, o número de famintos no Brasil caiu em quase 10 milhões de pessoas. Entre 1992 e 2013, a quantidade de pessoas que
passava fome no Brasil foi reduzida de 22,8 milhões
para 13,6 milhões de pessoas.
Esse é um avanço tão importante que deve ser
registrado. A erradicação da fome no Brasil, ao lado do
desenvolvimento social, foi justamente, desde 2003,
uma das principais bandeiras do ex-Presidente Lula,
com o Programa Fome Zero. E hoje permanece uma
prioridade para o atual Governo em outras ações sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família.
O relatório da FAO afirma ainda que o Brasil,
ao lado de outros 30 países, já atingiu as chamadas
Metas do Milênio em termos de combate à fome. As
metas são um conjunto de objetivos criados pela Organização das Nações Unidas para reduzir a fome no
mundo. Por esses objetivos, os governos precisariam
reduzir em 50% a proporção de pessoas que passam
fome em relação ao total da população. O ano base
seria 1990 e a meta teria de ser cumprida até 2015.
Segundo a FAO, o Brasil conseguiu uma redução que supera a marca de 54%. Em 1990, 15% da
população brasileira passava fome. Hoje, essa taxa
caiu para 6,9%. Em números absolutos, a redução de
40% é uma das maiores do mundo e duas vezes mais
acelerada que a média mundial.
Isso é muito positivo e podemos afirmar que estamos diante de um avanço sem precedentes que, inclusive, rebate de forma definitiva as críticas de que o
Programa Fome Zero, lá atrás, ou o Bolsa-Família, de
hoje, seriam programas meramente assistencialistas
e criadores de uma suposta relação de dependência
da população com o Estado.
Para o diretor-geral da FAO, o brasileiro José
Graziano, que foi um dos mentores do Fome Zero e foi
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ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome
durante o primeiro mandato do ex-Presidente Lula, as
“políticas de estímulo à produtividade agrícola podem
dar uma contribuição decisiva para reduzir ainda mais
a fome no mundo.”. Inclusive, há três anos, em 2010,
ele já afirmava que não há como tirar uma pessoa da
miséria se essa mesma pessoa não possuir um recurso adicional para promover as suas capacidades
e potencialidades.
E aqui, Senador Paim, eu abro um parêntese
muito importante. Se o Combate à Miséria e à Fome
e o Programa Bolsa Família têm um papel fundamental para tirar a pessoas da extrema pobreza, é importante buscar alternativas no sentido de fazer com que
a autonomia das pessoas aumente. Nesse sentido, o
Governo do Estado do Acre, em sintonia com o que
preconiza o plano, em nível nacional, tem buscado
muitas alternativas.
O Governo do Acre desenvolve programa de
piscicultura, programa de suinocultura, programa de
avicultura; tem também a Secretaria de Pequenos
Negócios, que tem incentivado muitos beneficiários
do Programa Bolsa Família a saírem pela porta da
frente, buscando alternativas de renda e melhorando
a sua condição de vida.
Portanto, o Brasil não está no caminho certo. Eu
posso dizer também que o Estado do Acre, nas mesmas condições. Eles não estão no caminho certo apenas agora, eles já estavam há dez anos, e continuam
criando condições de desenvolvimento local para as
pessoas beneficiadas trabalharem e gerarem renda.
Mas não temos apenas o compromisso de trabalhar por melhores resultados no Brasil, é preciso um
olhar atento para um novo modelo de desenvolvimento que possa contribuir para reduzir o flagelo da fome
nos países atingidos.
Segundo a FAO, a fome no mundo caiu mais expressivamente nos últimos dois anos, quando foi reduzida de 868 milhões para 842 milhões de pessoas.
Em 1992, a fome atingia mais de 1 bilhão de pessoas
em todo o mundo.
E hoje, em 2013, a despeito do crescimento econômico nos países em desenvolvimento, apesar da
melhoria de renda e do mais acesso que temos à comida, ainda temos uma realidade mundial inaceitável. Os
dados da FAO mostram que uma em quatro pessoas
no mundo passa fome. E, se por um lado, os grandes
países emergentes conseguiram fazer avanços expressivos, a fome ainda assola regiões inteiras na África.
O relatório diz, e aqui cito entre aspas: “Apesar
do progresso feito em todo o mundo, diferenças marcantes na redução da fome ainda persistem. A África
Subsaariana teve apenas um progresso modesto nos
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anos recentes e continua sendo a região com a mais
alta prevalência de subnutrição”.
O relatório também afirma que nenhum progresso recente foi observado na Ásia Ocidental, enquanto
as regiões do Sul da Ásia e Norte da África tiveram
um lento progresso.
Pelo relatório da FAO, as reduções mais significativas no número de pessoas famintas e na subnutrição alimentar ocorreram na maioria dos países da
Ásia Oriental, no Sudeste da Ásia e na América Latina.
O relatório da FAO não mede apenas a fome
crônica, mas envolve um conjunto de indicadores para
todos os países sobre a insegurança alimentar. Por
exemplo, alguns países têm percentuais baixos de
fome, mas altas taxas de subalimentação.
Agora nos perguntamos: como aprofundarmos
ainda mais a redução da fome nas regiões que mais
obtiveram avanços e, ao mesmo tempo, contribuir para
a queda da fome nas regiões mais atingidas? O combate à fome não conhece fronteiras.
E nesse sentido, abro um segundo parêntese,
Senador Paim, Senadores aqui presentes e telespectadores da TV Senado: se nós temos que dar uma
resposta a essa questão, eu posso dizer que há pessoas que já têm feito a sua parte com muita altivez. É
o caso do ex-Presidente Lula.
O ex-Presidente Lula, terminado o seu mandato
de oito anos, dois mandatos consecutivos de Presidente
da República, podia muito bem ter-se acomodado no
seu sucesso, no índice excepcional de popularidade
que atingiu, mas não ficou em casa paralisado, ele foi
se preocupar com outros povos e tem dado uma contribuição fantástica, buscando alternativas para ajudar
o povo africano.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – O Presidente Lula tem dado uma atenção toda
especial na busca de ajudas, na busca de tecnologia,
na busca de financiamento justamente para combater a
miséria e a fome naquele continente que mais precisa,
e eu próprio fui testemunha de uma conversa do Presidente Lula com o Governador Tião Viana a respeito
dos mosquiteiros impregnados, vindos do Vietnã, que
combatem a malária e que foram responsáveis pela
redução significativa da malária no Estado do Acre. O
Presidente Lula foi justamente falar com o Governador
Tião: “O que podemos fazer para levar esses mosquiteiros para a África porque precisamos ajudar aquele
povo que precisa muito da nossa ajuda?”
Então, eu devo fazer aqui esse reconhecimento que dá orgulho, e o coração da gente se enche de
alegria por saber que nós temos um exemplo de bra-
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sileiro que não só se preocupa com os problemas dos
brasileiros, mas também está preocupado com os problemas dos povos do outro lado do mundo.
E devo dizer aqui, mais uma vez, um exemplo
que vem do Estado do Acre. No Estado do Acre, a
Igreja Batista do Bosque, presidida pelo Pastor Agostinho juntamente com o Pastor Daniel, tem feito um
trabalho de missões muito importante: tem mandado
missionários para a África, e esses missionários, além
de contribuírem com a evangelização, têm contribuído
também na busca de alternativa e renda e de formação
profissionalizante de jovens, educando famílias inteiras
a terem uma nova prática no sentido de superarem as
suas dificuldades.
Então, são exemplos que merecem ser seguidos de não olharmos apenas para o nosso umbigo,
mas também demonstrarmos solidariedade com outros povos do mundo. Segundo a FAO, o crescimento
econômico é essencial para o progresso na redução
da fome, principalmente se as políticas públicas forem
implementadas com foco na população mais pobre,
principalmente nas áreas rurais, e com políticas de
estímulo à produtividade agrícola.
Mas isso não é tudo. A recomendação do relatório é clara: nos países pobres, a redução da fome e
da pobreza somente será obtida com um crescimento
que seja não apenas sustentável, mas também amplamente compartilhado.
As conclusões e recomendações desse relatório
da FAO de 2013 serão debatidas entre representantes
dos governos, a sociedade civil e o setor privado em
uma reunião do Comitê de Segurança Alimentar Mundial prevista para os próximos dias 7 a 11 de outubro,
na sede da FAO, em Roma.
Devemos acompanhá-la com muita atenção.
Senador Paim, Senador Cristovam Buarque, Senador Walter Pinheiro, concluo este meu pronunciamento, na data de hoje, dizendo que, no mesmo dia
em que o Senador Aécio Neves apresenta uma série
de sugestões de mudança do Programa Bolsa Família
– como se o programa estivesse desatualizado, mas,
na realidade, quem está desatualizado, no caso, é o
Senador Aécio Neves, porque todas as proposições
que ele disse que traria como novidade já foram implementadas e estão em plena execução no Programa
Bolsa Família –, neste mesmo dia, temos a felicidade de
receber o relatório da FAO, mostrando que o Brasil, o
nosso Brasil que todos amamos, nos últimos dez anos,
foi um dos países que mais contribuiu com a redução
da fome no mundo, porque esses programas sociais
são programas de altíssimo impacto e têm um reflexo
direto na melhoria da qualidade de vida das pessoas

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

que mais precisam, que são os mais pobres, aqueles
menos assistidos.
Então, fica aqui o meu cumprimento à nossa Presidenta Dilma Rousseff e ao ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, porque tiveram a capacidade de conceber, de colocar em prática e de fazer acontecer um
programa voltado exatamente para aqueles que mais
necessitam e deram essa grande contribuição que,
hoje, é copiada pela ONU e é espalhada por vários
países do mundo que precisam de encontrar soluções
para o combate à miséria e à fome nos seus países.
Ouço com atenção o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Anibal Diniz, primeiro, quero
parabenizá-lo, não só pelo seu discurso, mas também
pelos avanços que o Brasil vem fazendo nesses últimos
tempos. Não há dúvida alguma de que o Bolsa Família...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ...teve um impacto na luta contra a miséria,
especialmente na luta contra a fome. Eu lembro que,
no começo do governo Lula, eu defendi que o Fome
Zero deveria ser substituído pelo espalhamento do
Bolsa Escola, que tinha sido criado no governo anterior. Lembro que falei até como um ministro não deve
falar, já que o principal programa do Presidente era o
Fome Zero. Disse que não bastava um programa novo
para erradicar a fome; bastava aumentar o valor e o
número dos que recebiam Bolsa Família. Lembro-me
de que disse isso ao Presidente e fiz um DVD para ele,
que exibimos um dia no Palácio do Planalto, mostrando que há dois tipos de fome. Há a fome de escassez
de comida, como na África, e há a fome da escassez
de dinheiro, como no Brasil. Na África, é preciso jogar
comida, de avião, em cima do deserto. Mas, no Brasil,
os supermercados estão cheios, não há escassez de
comida, somos até exportadores; há falta de dinheiro
no bolso do povo que está com fome. E era simples
resolver, através do mercado. Eu fico feliz, porque, no
final, o Presidente Lula entendeu, aceitou e fez de uma
maneira que hoje é, sem dúvida alguma, respeitada no
Brasil inteiro. Ô, desculpe-me, mais do que no Brasil,
é sentido no Brasil e respeitado no mundo. A meu ver,
a gente ainda precisa dar um salto é na combinação
desse programa com a educação. E aí são três coisas,
uma está indo, e mais duas. A que está indo é o fato
de exigir a frequência às aulas. Mal ou bem, a gente
percebe que hoje em dia existe esse condicionante.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Mas eu creio que deveríamos ter um
condicionante de um projeto meu – e acabo de conver-
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sar sobre ele com a Senadora Ideli Salvatti, Ministra,
pedindo apoio na Câmara –, que é a ida dos pais à
escola dos filhos pelo menos uma vez por ano. Agora
mesmo, eu li nos jornais que um juiz obrigou os pais
a vacinarem os filhos. E tem que fazer isso mesmo. E
por que não obrigar os pais a irem à escola dos filhos
– todos, ricos e pobres –, mas como uma condição
para a Bolsa Família? E a terceira é dar um salto na
educação das crianças cujas famílias recebem Bolsa
Família. Eu creio que nós demos o passo certo, o Brasil, o Presidente Lula. Falta avançar, de uma maneira
mais rápida, casando com educação de qualidade
para essas crianças e procurando vincular os pais à
educação dos filhos.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Neste sentido, aproveito e peço o seu
apoio. O projeto está na Câmara dos Deputados, na
Comissão de Seguridade Social. Bastaria aprovar isso
ali e nós teríamos um salto – não tenho a menor dúvida
– positivo na Bolsa Família. Eu não sei se o Senador
Aécio colocou, porque não vi a proposta dele. É o condicionante de as famílias irem à escola dos filhos, para
poderem receber a bolsa-família. É isso, Sr. Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Obrigado, Senador Cristovam, pela gentileza
de sua contribuição, com um aparte muito enriquecedor para meu pronunciamento.
Com toda a certeza, temos de avançar cada vez
mais. O que temos de legado desses 10 anos de experiência do governo do Presidente Lula com o Governo
da Presidenta Dilma nessa área de assistência social,
com o Programa Bolsa Família, dá-nos certamente um
know-how, para fazer muito mais, para avançar, aperfeiçoar e chegar a resultados muito mais expressivos.
Muito obrigado, Senador Paim.
Gostaria de pedir a gentileza a V. Exª de que este
pronunciamento fosse publicado na íntegra.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr(a) Presidente(a),
Srªs Senadoras, Senhores Senadores, ocupo hoje esta
tribuna para destacar a importante informação divulgada nesta terça-feira pela FAO, o organismo das Nações
Unidas para agricultura e alimentação.
O relatório “Estado da Insegurança Alimentar no
Mundo”, divulgado hoje, em Genebra, mostra que, em
duas décadas, o Brasil foi um dos países que mais reduziram a fome de sua população.
Segundo a FAO, em 20 anos o número de famintos no Brasil caiu em quase 10 milhões de pessoas.
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Entre 1992 e 2013, a quantidade de pessoas que
passava fome no país foi reduzida de 22,8 milhões para
13,6 milhões de pessoas.
Esse é um avanço tão importante que deve ser
registrado. A erradicação da fome no Brasil, ao lado do
desenvolvimento social, foi justamente, desde 2003,
uma das principais bandeiras do ex-presidente Lula,
com o programa Fome Zero. E hoje permanece uma
prioridade para o atual governo em outras ações sociais, como, por exemplo, o Bolsa-Família.
O relatório da FAO afirma ainda que o Brasil, ao
lado de outros 30 países, já atingiu as chamadas Metas do Milênio em termos de combate à fome.
As metas são um conjunto de objetivos criados
pela ONU para reduzir a fome no mundo. Por esses
objetivos, os governos precisariam reduzir em 50% a
proporção de pessoas que passam fome em relação
ao total da população,
O ano base seria 1990 e a meta teria de ser
cumprida em 2015.
Segundo a FAO, o Brasil conseguiu uma redução que supera a marca de 54%. Em 1990, 15% da
população brasileira passava fome. Hoje, essa taxa
caiu para 6,9%. Em números absolutos, a redução de
40% é uma das maiores do mundo e duas vezes mais
acelerada que a média mundial.
Isso é muito positivo e podemos afirmar que estamos diante de um avanço sem precedentes que, inclusive, rebate de forma definitiva as críticas de que o
programa Fome Zero, lá atrás, ou o Bolsa-Família, de
hoje, seriam programas meramente assistencialistas
e criadores de uma suposta relação de dependência
da população com o Estado.
Para o diretor-geral da FAO, o brasileiro José
Graziano, que foi um dos mentores do Fome Zero e foi
ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome
durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, as
“políticas de estímulo à produtividade agrícola podem
dar uma contribuição decisiva para reduzir ainda mais
a fome no mundo”.
Inclusive, ha três anos, em 2010, ele já afirmava
que não há como tirar uma pessoa da miséria se essa
mesma pessoa não possuir um recurso adicional para
promover as suas capacidades e potencialidades.
Portanto, o Brasil e o Acre não estão no caminho
certo. Já estavam há dez anos, e continuam criando,
condições de desenvolvimento local para as pessoas
beneficiadas trabalharem e gerarem renda.
Mas não temos apenas o compromisso de trabalhar por melhores resultados no Brasil, é preciso um
olhar atento para um novo modelo de desenvolvimento que possa contribuir para reduzir o flagelo da fome
nos países atingidos.
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Segundo a FAO, a fome mundial caiu mais expressivamente nos últimos dois anos, quando foi reduzida
de 868 milhões para 842 milhões de pessoas. Em 1992,
a fome atingia 1 bilhão de pessoas em todo o mundo.
E hoje, em 2013, a despeito do crescimento econômico nos países em desenvolvimento, apesar da
melhoria de renda e do mais acesso que temos à comida, ainda temos ma realidade mundial inaceitável.
Os dados da FAO mostram que uma em quatro
pessoas no mundo passa fome.
E, se por um lado, os grandes países emergentes
conseguiram fazer avanços expressivos, a fome ainda
assola regiões inteiras da África.
O relatório diz, e aqui cito entre aspas: “Apesar
do progresso feito em todo o mundo, diferenças marcantes na redução da fome ainda persistem. A África
Subsaariana teve apenas um progresso modesto nos
anos recentes e continua sendo a região com a mais
alta prevalência de subnutrição.
O relatório também afirma quê nenhum progresso recente foi observado na Ásia Ocidental, enquanto
nas regiões do Sul da Ásia e Norte da África tiveram
um lento progresso.
Pelo relatório, as reduções mais significativas no
número de pessoas famintas e na subnutrição alimentar ocorreram na maioria dos países da Ásia Orientai,
no Sudeste da Ásia e na América Latina.
O relatório da FAO não mede apenas a fome
crônica, mas envolve um conjunto de indicadores para
todos os países sobre a insegurança alimentar. Por
exemplo, alguns países têm percentuais baixos de
fome, mas altas taxas de subalimentação.
Agora, nos perguntamos: como aprofundarmos
ainda mais a redução da fome nas regiões que mais
obtiveram avanços e, ao mesmo tempo, contribuir para
a queda da fome nas regiões mais atingidas? O combate à fome não conhece fronteiras.
Segundo a FAO, o crescimento econômico é essencial para o progresso na redução da fome, principalmente se as políticas públicas forem implementadas
com foco na população mais pobre, principalmente
nas áreas rurais, e com políticas de estímulo à produtividade agrícola.
Mas isso não é tudo. A recomendação do relatório é clara: “Nos países pobres, a redução da fome
e da pobreza somente será obtida com o crescimento
que seja não apenas sustentável, mas também amplamente compartilhado”.
As conclusões e recomendações deste relatório
de 2013 serão debatidas entre representantes dos
governos, a sociedade civil e o setor privado em uma
reunião do Comitê de Segurança Alimentar Mundial
prevista para os próximos dias 7 a 11 de outubro, na
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sede da FAO, em Roma. Devemos acompanhá-la com
atenção. Muito obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da rádio Senado
e todos que nos assistem pela TV Senado.
Ser candidato a um cargo público exige do pretendente responsabilidade. para os que aspiram a presidência da república, essa obrigação é ainda maior.
Falar aos eleitores sem ter pleno conhecimento
do assunto pode trazer que vão desde o pronunciamento de lorotas arrematadas à perigosa geração de
falsas expectativas.
para que isso não ocorra, é preciso – sempre –
muito estudo para se tentar traduzir as necessidades
de um país com a complexidade do Brasil.
Sem o redobrado apego à verdade dos fatos, o
que implica na checagem e rechecagem das informações, o risco de pronunciar disparates é permanente.
Hoje, desafortunadamente, Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, temos um dos nossos
colegas cometendo esse contrassenso.
Olha só que curioso: numa espécie de reunião
festiva, um debate em tom de convescote promovido
pela revista Exame que reuniu os principais candidatos da oposição à Presidenta Dilma Rousseff e mais
ao Ministro do STF Joaquim Barbosa, nosso estimado
colega Senador Aécio Neves, resolveu propor novas
regras para o Bolsa Família. Em reportagem do Estado de S. Paulo, o assunto foi abordado com o seguinte título: abre aspas, “Propõe nova regra para 0 Bolsa
Família”, fecha aspas.
O texto do jornal diz que o Senador, provável
candidato à Presidência da República pelo PSDB, abro
aspas novamente, “superou o tabu do Bolsa Família”,
fecho aspas.
O fato em si alvissareiro e muito positivo. Ele nos
mostra que foram vencidos os preconceitos que cercaram o programa desde que o ex-Presidente Lula, ainda
em seu primeiro mandato, tomou a decisão política de
tirar 16 milhões de brasileiros da miséria extrema, ao
transformar o Programa Bolsa Família em programa
prioritário de sua administração.
Prioridade essa que foi confirmada e aprimorada no Governo da Presidenta Dilma Rousseff, com a
criação de outros programas de resgate social, como o
Brasil Carinhoso, Pronatec, Bolsa Família, por exemplo.
Foi esse empenho dos governos do PT que fizeram com que a luta brasileira contra a extrema pobreza
ultrapassasse nossas fronteiras.
Hoje, o conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas desde 2003 é reconhecido como modelo pela
ONU, a Organização das Nações Unidas. Também,
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como se tem noticiado, principalmente no exterior, a
ONU tem mobilizado vários de seus órgãos para produzir em outros países marcados pela miséria a experiência de sucesso do Brasil.
Voltando à reportagem mencionada do jornal
paulista, o Senador Aécio Neves disse para a plateia
que foi ouvir os candidatos da Oposição, que vai modificar o Bolsa Família.
Esse não é o problema. Pelo contrário, seria ótimo que boas ideias fossem incorporadas à história
de sucesso do programa para aprimorá-lo ainda mais.
O problema, no caso, é que as modificações
sugeridas tratam de práticas que já estão sendo utilizadas no dia a dia da administração dos programas
pelo governo.
O nobre Senador disse que uma vez por ano o
beneficiário do programa precisa receber a visita de
um assistente social para que possa ser avaliada a
evolução da família. Se essa mudança hipoteticamente
viesse a ocorrer, seria um retrocesso
Seguramente o nobre Senador desconhece que
o atendimento ao beneficiário do Bolsa Família é gerido pelo Sistema Nacional de Informação do Sistema
Único de Assistência Nacional, a chamada Rede Suas,
se originou da Lei Orgânica da Assistência Social, a
Loas, que esse Senado votou em 2011
Da mesma forma, o nobre Senador desconhece
que essa rede de assistência social está presente em
5,450 municípios, com mais de 7.400 unidades, e que
– graças a ela – o assistente social não tem contato
direto com os beneficiários apenas uma vez por ano,
mas ao menor sinal de que as condições impostas pelo
programa – como a freqüência escolar das crianças
da família ou a atualização do cartão de vacinas – não
estão sendo cumpridas.
Outro disparate que o jornal atribui ao nobre Senador é que o benefício deve ser pago por um período
maior, mesmo que os membros da família assistida
consigam emprego e ultrapassem a renda mensal de
até R$ 140 por pessoa.
de novo, o nobre Senador é vitimado pela falta
de informação, pois esta prática já e corrente. Não é
por outra razão que as famílias que ultrapassam as
condições para continuar recebendo o benefício são
consideradas pelo Governo como ainda em estado de
vulnerabilidade social – e não são automaticamente
retiradas do cadastro único.
na verdade, a hipótese aventada pelo Senador
infelizmente ainda mantém preconceitos, por insistir
na ficção de que o cidadão brasileiro assistido pelo
Bolsa Família acomoda-se com o benefício recebido.
Abro aspas novamente para o que disse o Senador. dois pontos: “o pai de família que voltar a trabalhar
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com carteira assinada deve permanecer recebendo o
benefício por algum período, porque o risco de perdê-lo não estimula as pessoas a voltar ao mercado de
trabalho”, fecho aspas.
De novo, faltou informação. o Senador desconhece que 75% das pessoas atendidas pelo programa
trabalham. desconhece também que, hoje, o Brasil tem
quase 300 mil empreendedores individuais beneficiários
do programa, sem contar outros 145 mil agricultores
familiares que recebem o benefício, ao mesmo tempo
em que são fornecedores do Programa de Aquisição
de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação
Escolar. o Pronatec Bolsa Família, nobre Senador Aécio,
foi lançado no início deste ano pela Presidenta Dilma
e hoje já conta com 700 mil alunos matriculados em
mais de 500 cursos profissionais oferecidos.
Também não é por outra razão, Srªs e Srs. Senadores, que o cadastro único que congrega todos os
beneficiários pelo programa são realizados a cada dois
anos. Ainda que o emprego com carteira assinada foi
conquistado uma semana antes do recadastramento,
o beneficio não será suspenso.
O beneficiário do Bolsa Família, é bom que se
repita, não é um cidadão acomodado, nem preguiçoso.
Mesmo nos casos em que, com ocorrência crescente, o beneficiário tome a iniciativa de devolver o
cartão do Bolsa Família, não paira qualquer ameaça
se sua vida tornar-se precária novamente.
O Governo Dilma desenvolveu o mecanismo que
recebeu o nome de retorno garantido, pelo qual o beneficiário volta a receber o benefício imediatamente.
Finalizando, caros colegas, eu recomendo mais
estudo, mais motivação, maior empenho em conhecer
o novo País que surgiu do combate à miséria desferido
pelos governos do PT.
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do
Regimento.
Mais uma vez, meus cumprimentos pelo brilhantismo de seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senado Federal recebeu a
Mensagem n° 89, de 2013 (n° 420/2013, na origem),
da Senhora Presidente da República, submetendo à
apreciação do Senado a indicação do Senhor FERNANDO AZEVEDO E SILVA para exercer o cargo de
Presidente da Autoridade Pública Olímpica – APO.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
Agora está inscrito como líder o Senador Walter
Pinheiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Como indicamos o orador à tribuna, V. Exª... De minha parte, tudo bem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – É só para justificar minha ausência nas votações.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pois não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Serei
bem rápido, sem interromper o Senador Walter Pinheiro.
É só para justificar minha ausência na votação
da Mensagem nº 84, de 2013, de designação do ex-Ministro Antonio Patriota para Embaixador do Brasil
na Organização das Nações Unidas; na Mensagem
nº 266, de 2013, de designação do Embaixador Pedro
Fernando Brêtas Bastos para Embaixador do Brasil no
Canadá; da Mensagem nº 87, de 2013, de designação
do Sr. José Eduardo Martins Felício para Embaixador
do Brasil na República do Paraguai.
Em todas essas designações, nosso voto é favorável.
Peço que V. Exª justifique. Estava junto com o Senador Capiberibe, em audiência com a Ministra Chefe
Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, em nome da Subcomissão da Verdade do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do
Regimento.
Sei que a causa é justa, por isso, a justificativa é
mais do que justa também.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – Gostaria
de justificar, também, minha ausência nas votações,
já citadas pelo Senador Randolfe, da Mensagem 84,
de 2013; da Mensagem 66, de 2013 e da Mensagem
nº 87, de 2013, indicação dos Embaixadores, votação
dos Embaixadores.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Senador Walter Pinheiro com a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela Liderança. Pronuncia o seguinte dis-
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curso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero voltar a um tema que julgo ser
de suma importância e decisivo para este momento da
economia, em que enfrentamos todas as crises, todos
os problemas e, principalmente, toda sua capilaridade
na atual conjuntura.
Eu me refiro aqui, Sr. Presidente, a essa questão econômica como ponto central. Falo a partir da
experiência de um Estado, Bahia, que ampliou-se,
desenvolveu-se, investiu. Se fizermos as contas, vamos
encontrar diversas questões completamente transformadas do ponto de vista da economia baiana, como a
desconcentração da economia, os investimentos patrocinados em todo o Estado, a quebra de uma lógica
perversa que puniu severamente o Estado durante
anos e anos, com investimentos só, e somente só, na
região da capital, um processo permanente – eu diria,
inclusive, até recheado de erros – de manter uma ação
econômica, ou melhor, manter como pilar central da
nossa economia um único vetor da economia.
Eu me refiro ao setor do petróleo e petroquímica,
que foi um setor importante para o desenvolvimento da
Bahia. No final dos anos setenta, um projeto muito bem
desenvolvido pelo nosso grande economista Rômulo
Almeida, constituiu uma das experiências importantíssimas para o desenvolvimento industrial da Bahia.
A partir disso, nós também assistimos a um crescimento de nossas ações industriais, de nossas ações
portuárias. Portanto, é fundamental esse debate estabelecido no Brasil com novos centros de logística, com
novas perspectivas para essa estrutura de logística do
Estado, ou dos Estados, e principalmente numa relação
com a Federação. Entretanto, há um tema importante,
e é preciso a gente botar o dedo na ferida, que é exatamente o tema da guerra fiscal. Essa política foi adotada para atrair investimentos para os Estados. Essa
política foi adotada na perspectiva de se quebrar uma
lógica de investimentos concentrados no País. Só que
a política de atração de investimentos está diretamente
ligada à estrutura de logística e a todo um cenário para
desafogar, tanto do ponto de vista entre os Estados ou
até numa relação intrarregional e, principalmente, na
relação nossa com outros lugares do mundo ou além-mar, além-fronteiras. Então, é fundamental para se
pautar uma lógica de desenvolvimento de um Estado.
E essa política de desconcentração adotada na
Bahia com outras vertentes fez com que, por exemplo,
nosso polo petroquímico, meu caro Paulo Paim, ganhasse alguns outros parceiros que não só a indústria
química e petroquímica. Adotamos lá uma política vigorosa de atração da indústria de pneus. Agora avançamos bastante numa indústria pautada na área da
geração de energias alternativas e, particularmente,
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da energia eólica, com a chegada de novas unidades
de fabricação de aerogeradores, de equipamentos e
suplementos para essa área de energia eólica.
Há toda uma estrutura montada para abraçar o
parque automotivo: a Ford já instalada, a vinda da JAC
Motors, a negociação com outras empresas, outras indústrias para montagem de caminhões, ônibus, tratores, principalmente para a agricultura, para se adotar,
com isso, uma medida de ampliação do nosso parque.
Então, estas medidas foram todas elas buscadas: o incentivo para a atividade comercial; a busca
incessante para consolidação da nossa caminhada
no sentido do parque tecnológico – depois de longos
anos, nós conseguimos, no ano passado, inaugurar o
nosso parque tecnológico, hoje contando com mais de
40 empresas sediadas na Bahia.
Além disso, houve o surgimento do nosso Cimatec, associado ao Sistema S, um dos sistemas mais
avançados de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia
do Brasil. Portanto, uma experiência enorme.
Na semana passada, há oito dias, nós conseguimos fazer a assinatura do convênio da chegada do supercomputador, uma parceria com a Britz Gás, a nossa
agência de petróleo, o próprio Cimatec, a universidade,
o Governo do Estado, através da Secretaria de Ciência
e Tecnologia, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Na
realidade, adquirimos um grande laboratório e não um
computador, para trabalhar numa perspectiva tanto na
área de petróleo e gás, quanto para avançar para outras áreas, como a saúde, a educação, a agricultura,
enfim, diversas frentes, na indústria de ponta.
Então, é fundamental que esses elementos possam, de maneira bem vigorosa, apontar o caminho
do desenvolvimento, aprofundando sobremaneira o
investimento na agricultura, mesmo com todo o desafio de convivência com a seca, com a questão de
obtenção de água, a construção de adutoras, a possibilidade inclusive de caminhar para um processo de
reservação de água, a chegada de empreendimentos
importantes para a produção de leite, a entrada, de
forma mais intensa, no estabelecimento dos laticínios
e o incentivo à pequena agricultura, meu caro Paulo
Paim, a agricultura familiar. A Bahia é um Estado que
tem 600 mil agricultores familiares. Portanto, são 600
mil famílias vivendo da agricultura familiar. É um estímulo ir ao encontro dessas culturas para produzir, para
ter oportunidade de gerar renda e, de certa maneira,
impulsionar a economia local. São aspectos de uma
transformação. E agora também precisamos fazer outro debate, o debate do Pacto Federativo. Essa parte
estamos fazendo no Estado.
Aliás, quero chamar atenção de um ponto fundamental de uma matéria que se encontra inclusive nesta
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Casa. A expectativa nossa é que, na Bahia, tenhamos,
nos próximos anos, investimentos na ordem de R$31
bilhões no setor mineral. Trinta e um bilhões! Jazidas,
beneficiamento. A Bahia tem uma área imensa ainda para extração de ferro, de urânio. Há uma grande
descoberta na região de Barreiras, com dois metais
nobres ou terras raras, como chama muito bem aqui o
nosso Senador Luiz Henrique, o tálio e o escândio, o
vanádio, ali na região de Maracás, o níquel, da melhor
qualidade, na região de Itagibá.
Portanto, essa área do setor mineral também
amplia e cria todo um ambiente de carga e de necessidade de surgimento de novos setores de logística,
assim como a construção da nossa Ferrovia Oeste-Leste e a construção do novo porto, o Porto Sul, ali
na região de Ilhéus.
Então, são componentes de um Estado que buscou olhar de maneira mais ampla para todas as regiões,
com ferrovias. E não só a Oeste-Leste, que eu falei,
mas a retomada da ferrovia no trecho de Juazeiro até
Aratu, chegando até Salvador; a retomada do trem até
Alagoinhas, tanto de carga como de passageiros; a
obtenção do trecho de cruzamento da ferrovia que sai
de Minas Gerais, do norte de Minas, Montes Claros,
entrando pelo sudoeste baiano, conhecida como FCA,
no seu entroncamento na altura de Brumado com a
Ferrovia Oeste-Leste e também podendo chegar até
o Porto de Aratu, na região metropolitana de Salvador. Esses são elementos constituídos para olhar um
Estado em todos os seus aspectos.
Mas volto a insistir: para fazer isso, precisamos
colocar o dedo na ferida na questão do Pacto Federativo. Isso é fundamental! Continuar essa guerra que
temos hoje de atração de investimentos ou a chegada
de investimentos associada a locais onde já há parques
tecnológicos instalados, onde já existe uma estrutura
de logística consolidada... Nós ainda carecemos de
duplicação das duas maiores BRs que cortam a Bahia,
a 116 e a 101. A 101, inclusive, com a notícia de hoje,
já apresentada em todo ponto de notícia do País pelo
Ministro César Borges, que é baiano, dizendo que qualquer possibilidade de concessão para essa rodovia só
em 2014. Estamos convivendo com os problemas da
concessão lá na BR-324; a BR-116, com problemas
seriíssimos com o operador, com a concessionária.
Portanto, colocar o dedo na ferida agora é fundamental e me refiro a essa discussão do ICMS e da
dívida dos Estados. E a convalidação desse processo,
através do Confaz, mas em matéria votada aqui por
esta Casa.
Votamos uma resolução, tentando estabelecer
novas alíquotas e criar um ambiente facilitador para
que o desenvolvimento econômico, industrial e tecno-
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lógico pudesse se espraiar, pudesse caminhar pelo
Brasil. Não logramos êxito. O próprio Ministério puxou
o freio de mão, e paramos na resolução; matamos a
medida provisória que tratava dos fundos, tanto o Fundo
de Compensação como o Fundo de Desenvolvimento
Econômico. E não avançamos, meu caro Paulo Paim,
numa solução para a dívida. O Estado de V. Exª, inclusive, é um dos Estados mais endividados. Então, há uma
quebradeira. Imagine um Município – eu estou falando
dos Estados –, imagine o pequeno Município. Imagine
a célula menor, onde o cidadão vive, onde as ações
se processam, onde as dificuldades se apresentam.
É fácil, talvez, até para um Estado como o Rio
Grande do Sul ou o Estado da Bahia, num momento de
crise desses, bater aqui na porta do Governo Federal,
e a resposta do Governo Federal é um empréstimo,
como foi esse processo passado. Isso é bom para a
gente? Não. Aliviou? Aliviou. Nós pegamos recursos, Paulo Paim, para fazer investimentos. A Bahia,
por exemplo, fez operações de crédito superiores a
R$5,6 bilhões. E mais recursos para serem aplicados
na área de segurança – mais R$1,2 bilhão. Então, nós
vamos catando esses recursos, mas eles não resolvem
nossos problemas do custeio, Paim. O que resolve o
custeio é desenvolvimento econômico em cada lugar,
porque gera renda, aumenta a atividade econômica,
propicia atividade industrial, prepara-nos para essas
relações internas e para as relações externas e nos
coloca na condição, efetivamente, de promover o desenvolvimento econômico, pensando exatamente no
desenvolvimento social.
Então, esse é o debate. Esse é o debate que não
aconteceu mais aqui no plenário do Senado. Esse é
um debate que parece que morreu. Jogar isso para o
ano de 2014 é jogar para a inviabilidade. Adiar essa
discussão para 2014 é apontá-la para 2015, para que
os novos governantes ou os governantes que vão se
reeleger se debrucem sobre essas questões.
E aqui vai um chamamento, mais uma vez, para
os governadores: os governadores não podiam abandonar essa pauta! Ficar cada um no seu canto, ou
choramingando, ou vindo aqui para o Palácio, Senador
Sérgio, para fazer os acordos e receber mais verbas
de empréstimos é só adiar o problema!
Portanto, esse é o debate central. Aqui nós nos
debruçamos, durante meses e meses, sobre a questão
dos royalties. Todo mundo tinha como uma verdadeira
galinha dos ovos de ouro; e, portanto, que a distribuição
dos royalties seria fundamental e decisiva e resolveria o
problema dos quase 6 mil Municípios, 5.600 Municípios
brasileiros, e das 27 unidades da Federação. Mesmo
a vigésima sétima, colocando aqui o Distrito Federal,
que passa a receber recursos diretos da União.
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Enfim, é fundamental que esse tema retorne, que
esse tema volte, mas não como uma escalada de debate, um debate que nós já fizemos.
Eu falei aqui agora, Paulo Paim, de diversos aspectos, que são aspectos da identificação dos problemas, que são aspectos que nós podíamos chamar de
raízes desses problemas. Já conhecemos. O que nós
precisamos agora é de solução, é botar para rodar,
botar para funcionar, é tomar decisão, ou, numa linguagem desta Casa, botar para votar! Esse é o debate.
O que nos cabe fazer? Se for só para chamar o
Ministro da Fazenda aqui ou lá na CAE, para chegar
lá e ficar apresentando projeções – “Não, tem essa
perda, compensa aqui, compensa acolá” –, isso todo
mundo sabe. Aliás, os Estados estão cheios de economistas ou de secretários de Fazenda ou de secretários
de Planejamento que têm os números não na mão: na
mente, frescos, prontos para serem anunciados. Mas
isso não resolve. E não dá para ficar mais ouvindo
cantilena ou então ouvindo choro.
Agora, é dizer o seguinte: o que fazer? O que é
que nós devemos fazer com a questão da guerra fiscal? O que nós deveremos fazer com a questão das
dívidas e como vamos trabalhar as compensações?
Ou vamos viver de novo na economia dessa forma?
Acertadamente, o Governo faz desonerações em nível nacional. Pronto, resolve o problema da economia
do País. Ainda que não cresça tanto, mas pelo menos
coloca aí um caminho para tentar trilhar.
Só que aí começam a vir os problemas. Tira o
IPI, e aí vem a apresentação, via medida provisória,
de R$3 bilhões para os Municípios. Já paga a primeira
parcela, de R$1,5 bilhão. A segunda, provavelmente, os
prefeitos vão ter esse recurso já a partir dos primeiros
dias de 2014. E aí? Em 2014, nós vamos votar outra
medida provisória com mais R$3 bilhões, Paulo Paim?
Acho difícil. Aí, nós vamos, de novo: fez a desoneração,
tirou IPI, resolveu aqui, ali e acolá, e governadores, de
novo, caminhando para o Palácio do Planalto para cada
um pegar ali a sua cotinha para fazer investimento, e,
depois, a gente assistir aos governadores só noticiando que não dá para contratar, não dá para fazer isso,
não dá para fazer aquilo, porque estão quase no limite
prudencial ou até já no limite da irresponsabilidade,
como disse, uma vez, um dirigente do Banco do Brasil
no processo de privatização da Telebrás.
Portanto, é fundamental que esse tema retorne
a esta Casa na perspectiva de encontrar uma saída.
Senão, não vamos encontrar solução para a economia no plano nacional, matando os municípios. Se
continuarmos aqui enxergando as galinhas dos ovos
de ouro ou do petróleo ou dessa história, de novo, de
IPI, vamos, na realidade, até ficar vislumbrando essas
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galinhas dos ovos de ouro, mas vamos matar todos os
pintinhos lá embaixo, Paulo Paim, porque é na ponta
que é a dificuldade se apresenta e é na ponta que, inclusive, temos que chegar com a solução.
Fica aqui, mais uma vez, o nosso chamamento
para essa questão, ainda que os governadores venham,
de forma cada vez mais intensa, tentando fazer o seu
dever de casa. No Estado da Bahia, o Governador Jaques Wagner está tentando fazer lá uma nova recomposição das dívidas, tentando melhorar a arrecadação.
Eu estava vendo um dado da Bahia hoje. Você
pode dizer que a arrecadação cresceu, que a receita corrente líquida superou a casa dos R$21 bilhões,
mas é insuficiente. O orçamento da Bahia apresentado recentemente é um orçamento de R$38 bilhões,
minha receita corrente líquida é de pouco mais de
R$21 bilhões. O custeio não cresceu nessa mesma
proporção, cresceu muito mais, e, para o ano, vamos
ter dificuldades.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Aí ficamos com dificuldade, por exemplo,
para contratar mais gente da Defensoria, para contratar mais gente para a educação, para contratar mais
gente para a saúde, para contratar mais gente para a
segurança. E um Estado não funciona sem ter essa
gente trabalhando. O Estado não consegue prestar
o serviço, e o nosso desenvolvimento econômico vai
sofrer enormemente. Vamos chegar com boas ideias,
com capacidade de atração, mas sem gente para operar a política em cada canto do Estado.
Por isto, Senador Sérgio Souza, esse é o debate
que tem que retornar na perspectiva de solução, não
na perspectiva mais de constatação de nada. O que
tínhamos que constatar...
Já fizemos este discurso aqui, Senador Sérgio.
Desde 2011 que a gente discute esse tema. Desde
2011!
O Ministro da Fazenda propôs ...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) –... votarmos uma resolução do ICMS
de importação aqui, porque nós íamos caminhar para
votar o negócio do comércio eletrônico e, na sequência, íamos resolver a questão da dívida, a questão do
ICMS. As discussões até aconteceram. Na hora do
“vamos ver”, ninguém viu nada.
Voltar ao debate eu não topo. Eu topo voltar a
conversar para a gente ver que caminho adotar e qual
a solução. E o prazo disso, Senador Sérgio Souza, na
minha opinião, é 10 de dezembro. Depois do dia 15
de dezembro, não há a menor possibilidade de vo-
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tar matéria dessa natureza. Essa é uma matéria que
mexe com o Brasil inteiro. Portanto, temos que correr
e fazer isso já.
Então, esse é um chamamento que tem que ser
feito pelo Presidente do Congresso Nacional, com a
participação dos governadores, a participação do Confaz e a participação deste Plenário todo para a gente
buscar uma solução. Não teremos solução em plano...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) –... nacional se não resolvermos aí as
questões na ponta, em cada canto, nos Municípios e
nos Estados brasileiros.
É isto, Senador.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Walter Pinheiro.
A V. Exª assiste razão. O momento é propício. Inclusive,
a sociedade brasileira espera, de alguma forma, que
nós, aqui, no Senado, venhamos a dar uma resposta
concisa em pontos que tragam realmente benefícios.
E não tenha dúvida de que discutir pacto federativo
é discutir redução de impostos na cadeia, o que vai
atingir diretamente a população.
Como próximo orador inscrito, passo a palavra
ao Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Sérgio Souza, hoje, 1º de outubro,
decorridos dez anos do Estatuto do Idoso, proposta
de minha autoria que se transformou em lei, eu não
poderia deixar de vir à tribuna para lembrar essa data.
Ao mesmo tempo, quero também informar que
recebi, há alguns minutos, um telefonema do Warley,
que é o Presidente da Cobap, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, dizendo que cerca
de 600 idosos estão fazendo uma vigília em frente ao
Congresso, mais precisamente na Praça das Bandeiras, protestando contra o fator previdenciário e, principalmente, no caso dos aposentados, a falta de uma
política salarial que garanta a eles o crescimento da
massa salarial ou o mesmo aumento real que é dado
ao mínimo, correspondente ao PIB.
Registro esses projetos que já aprovamos aqui.
Apresentamos e aprovamos no Senado o fim do fator e
também a política de reajuste real para os aposentados.
Quero dizer ao Warley e a todos os companheiros que estão em frente ao Congresso que, saindo da
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tribuna – já conversei aqui com o Presidente Sérgio
Souza, que já assumiu a coordenação dos trabalhos
–, irei lá para ficar com eles nessa vigília tão importante, que é uma questão de justiça. Fim do fator e
um reajuste que não permita que todo aposentado do
Regime Geral da Previdência passe a ganhar somente
um salário mínimo. Se eles ganham a inflação, mas
não ganham o PIB nem o crescimento da massa, o
salário deles vai se arrochando, e a tendência é todos
ganharem somente um salário mínimo.
Sr. Presidente, quero também registrar que se realiza, aqui em Brasília, o 3º Encontro Ibero-Americano
sobre Direitos Humanos da Pessoa Idosa, baseado,
também, nos dez anos do Estatuto do Idoso.
Teve início ontem, 30 de setembro, o 3º Encontro
Ibero-Americano sobre Direitos Humanos da Pessoa
Idosa. O Encontro, realizado pelo Governo brasileiro
e pela Organização Ibero-Americana de Seguridade
Social, segue até amanhã, dia 2 de outubro.
Os temas pautados durante o encontro são de
máxima importância e estão ligados à garantia de direitos e seguridade social às pessoas idosas. Autoridades
e técnicos da área de direitos humanos de 22 países
e dos 27 Estados brasileiros participam do Encontro.
Eu tive a honra de ser convidado para fazer parte
da Mesa de Autoridades na abertura oficial do evento
e da mesa do dia 2, quando teremos a palestra “Diálogo social e participação cidadã”.
A abertura, ocorrida ontem à noite, contou com a
participação de inúmeras autoridades vinculadas aos
direitos da pessoa idosa. Compuseram a Mesa, além
da Ministra Maria do Rosário, os Ministros de Estado
das Relações Exteriores, Luiz Alberto Machado, e da
Previdência, Garibaldi Alves Filho, a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Srª Eleonora
Menicucci, o Secretário Geral da Organização Ibero-Americana, Sr. Germán García da Rosa, a Presidente
do Grupo de Trabalho da Convenção Interamericana,
Srª Monica Roqué, a Secretária de Seguridade Social da Espanha, Srª Maria Eugênia, o Presidente do
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, Sr. Gabriel
dos Santos Rocha.
No convite enviado consta... Leio aqui em homenagem aos dez anos do Estatuto do Idoso. Tenho aqui
uma cópia dele. Eu, pelo menos, imprimi, na minha
cota, mais de 100 mil cópias desse Estatuto, que está
circulando no Rio Grande e no Brasil.
No convite consta:
O envelhecimento da população é hoje fenômeno mundial de grande relevância, que
tem especial reflexo na comunidade ibero-americana. Tendo em mente a transição por
que passam nossas sociedades no âmbito
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econômico, social, cultural, familiar, político e
demográfico, faz-se necessário garantir novas
políticas públicas que propiciem condições de
vida digna às pessoas idosas.
Então, meus cumprimentos à Ministra Maria do
Rosário, meus cumprimentos a todos que estão participando, meus cumprimentos também à Cobap, ao
Warley Martins, pela vigília de hoje, e meus cumprimentos à Câmara dos Deputados, que fará um debate amanhã – sou convidado como painelista e estarei
lá – sobre a violência contra os idosos, que continua
crescendo. Nos últimos 10 anos, os casos de violência
triplicaram, sendo que, o mais grave, 90% são praticados pelos próprios familiares.
Quero, ainda, Sr. Presidente, fazer outro registro
importante.
A brilhante e competente Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, me informou, hoje, do decreto assinado
pela Presidenta Dilma estabelecendo Compromisso
Nacional para o Envelhecimento Ativo, com ações de
17 Ministérios e coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos.
Esse compromisso vem da articulação da sociedade civil, por meio dos conselhos do idoso de todo
o País.
Parabéns a todos e a todas por mais esse ato
que se concretiza.
Estabelece o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo e institui Comissão Interministerial
para monitorar e avaliar ações em seu âmbito e promover a articulação de órgãos e entidades públicas
envolvidas em sua implementação.
A Presidenta da República, Dilma Rousseff, no
uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição, baixa esse importante
decreto que não vou detalhar aqui, mas que vai na linha de fortalecer as políticas públicas para os idosos
e combater a violência, que cresce como cresce a violência contra as mulheres, apesar da importância da
Lei Maria da Penha.
Os 17 Ministérios que compõem essa Frente em
Defesa dos Idosos terão reuniões permanentes na linha de garantir políticas que, efetivamente, melhorem
a qualidade de vida da nossa gente e permitam aos
idosos envelhecer e viver com dignidade.
Quero ainda, Sr. Presidente, no tempo que me
é permitido, ficar aqui, no encerramento, exatamente
nos dez anos do Estatuto do Idoso.
O Brasil festeja hoje, dia 1º de outubro, dez anos
de uma lei de minha autoria, o chamado Estatuto do
Idoso, Lei nº 10.741, de 2003, que passou a vigorar a
partir de 1º de janeiro de 2004.
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Considero apropriado, agora que quase uma década já transcorreu desde a aprovação desse importante diploma legal, realizar aqui uma reflexão acerca
do seu impacto na realidade social brasileira.
Penso ser este o momento adequado para avaliarmos, de um lado, quais foram as melhorias que o
Estatuto conseguiu de fato assegurar no cotidiano das
pessoas idosas do nosso País e, de outro lado, avaliar
quanto inda nos resta avançar no sentido da concretização dos princípios e das diretrizes nele definidas
com o objetivo de assegurar o envelhecimento digno
para todos os brasileiros.
Já falei aqui da importância de uma política de
reajustes reais como o fim do fator.
Para melhor embasar essa avaliação dos efeitos ocasionados pelo Estatuto do Idoso desde a sua
aprovação, é importante compreender a conjuntura
histórica que motivou a proposta de que fosse criado
um texto legal com esse escopo e também o contexto no qual o projeto de lei foi elaborado e debatido no
Congresso Nacional.
Foram mais de dez anos de debate, e a lei se
tornou realidade.
A preocupação em legislar em defesa dos direitos da população idosa, em assegurar instrumentos
para o exercício pleno da sua cidadania e em definir
políticas públicas aptas a reduzir o impacto sobre os
indivíduos e a sociedade das vulnerabilidades que
vêm com o avançar dos anos de vida sempre foi uma
preocupação que tive.
Com efeito, podemos dizer que vivemos, nas
últimas décadas, um momento sem precedentes na
história, que é o envelhecimento rápido de todas as
populações do mundo e, em particular, das populações
dos países em desenvolvimento.
Como aponta a Organização Mundial da Saúde,
nunca havia ocorrido o fato de um país ser pobre e estar
envelhecendo. As nações industrializadas do Primeiro
Mundo antes ficaram ricas, depois envelheceram. Os
países em desenvolvimento, como o nosso, estão envelhecendo antes de ficarem ricos. No caso do Brasil,
esse processo ocorre num ritmo ainda mais acelerado
do que nos demais países em desenvolvimento.
A participação da população maior de 60 anos
no total de nossa população simplesmente triplicou
entre 1940 e 2012, passando de 4% para 12%! Além
disso, a proporção da população “mais idosa”, ou seja,
aquela com 80 anos ou mais, aumenta com velocidade ainda maior, alterando a composição etária dentro
do próprio grupo.
É bom saber que estamos vivendo mais, mas
vamos também demonstrar algumas preocupações.
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Isso significa dizer que a população considerada
idosa também está envelhecendo. Para uma melhor
percepção do ritmo de envelhecimento da população
brasileira, vale lembrar que o número de idosos passou de dois milhões, em 1950, para seis milhões, em
1975, e para 15 milhões, em 2002, significando um
aumento de nada menos que 650% no período de 52
anos! Estima-se ainda que, até 2020, essa população
duplique mais uma vez, ultrapassando a faixa dos 32
milhões de brasileiros.
É importante ressaltar, desde logo, que o envelhecimento populacional representa uma grande conquista da Humanidade.
Por isso, o Estatuto do Idoso, por nós apresentado, é referência em países como a Espanha, a Itália
e Portugal.
Estamos vivendo mais graças aos avanços da ciência médica, ao maior acesso aos serviços de saúde,
à universalização da seguridade social, como ocorre
no Brasil, e à redução da pobreza e da indigência. Ao
mesmo tempo, não se pode negar que esse fenômeno configura um notável desafio para os países em
desenvolvimento, sobretudo se considerarmos que,
num futuro próximo, 80% do contingente de idosos do
mundo estarão nesses países.
Voltando ao caso brasileiro, devemos atentar
para o fato de que o envelhecimento da nossa população observado ao longo das últimas décadas é um
fenômeno que tende a persistir e a se acentuar – que
bom! – nos próximos anos.
Segundo as projeções da Organização das Nações Unidas, a população idosa brasileira, entre 2000
e 2050, continuará ampliando sua importância relativa, passando de 7,8% para 23,6%, enquanto a jovem
reduzirá de 28,6% para 17,2%, e a adulta, de 66%
para 64,4%. Todo o crescimento se concentra na população idosa, intensificando sobremaneira o envelhecimento demográfico brasileiro, com taxas médias
de crescimento de 3,2% ao ano entre os idosos e de
4% ao ano entre os muito idosos, aqueles que têm 80
anos ou mais.
Com efeito, já se vinha observando que a proporção da população muito idosa no total da população
brasileira vinha aumentando em ritmo bastante acelerado. Esse tem sido o segmento populacional que
mais cresce no País, embora, até o presente, ainda
constitua um contingente pequeno. Ele era inferior a
171 mil pessoas, em 1940, e passou para 2,9 milhões
de pessoas, rapidamente, em poucos anos.
Em 2010, o contingente dos muito idosos representava 14,3% do conjunto da população idosa e 1,5%
da população total. Para o futuro imediato, a tendência
se mantém. Considerando-se a contínua redução da
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mortalidade, especialmente nas idades avançadas,
espera-se que esse contingente alcance, em 2040, o
total de 13,7 milhões de pessoas – estamos falando
aqui daqueles que têm mais de 80 anos –, representando 24,6% da população idosa.
Sr. Presidente Sérgio Souza, essa dinâmica de
acelerado envelhecimento demográfico começou a
ser apontada já em meados da década de 70 em documentos da Organização das Nações Unidas e de
suas sucursais, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, bem como em vasta produção científica nacional
e internacional.
É a partir desse momento que a luta pela formulação de políticas públicas e por uma fundamentação
legal para assegurar o direto à pessoa idosa começa
a tomar força de uma forma muito mais contundente.
Embora alguns aspectos isolados estejam presentes em legislações anteriores, com a garantia de
certos direitos da pessoa idosa, é possível observar,
Sr. Presidente, que a percepção das pessoas idosas
como um grupo que merece a atenção das políticas
públicas e da legislação começa a se constituir já a
partir da década de 70.
A primeira conquista relevante nos remete ao ano
de 1994, com a aprovação da Lei nº 8.842, instituindo
a Política Nacional do Idoso. Foram constatadas, entretanto, nos anos que se seguiram, dificuldades para
a efetiva implantação dessa lei.
Assim, a partir da experiência acumulada, caminhamos – e digo isto com orgulho – para a criação do
Estatuto da Criança e do Adolescente, e tive a alegria
de ver essa gestação. Percebeu-se a importância de
formular um instrumento legal mais robusto e detalhado, de modo a garantir mais eficácia aos direitos
previstos na Política Nacional do Idoso e a assegurar,
efetivamente, novas medidas e ações que fizessem
com que a qualidade de vida dos idosos melhorasse.
Foi com esse entendimento que apresentei à
Câmara dos Deputados, em 1997, o projeto de lei do
Estatuto do Idoso, uma proposta elaborada em conjunto
com representantes de entidades de aposentados e
de idosos, de grupos de terceira idade, do Ministério
Público – lembro aqui mais uma vez –, da Federação
de Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul
e da Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas.
Por iniciativa da Comissão Especial da Câmara
dos Deputados, constituída em 2001 para apreciar a
proposta, realizaram-se seminários e debates com o
movimento social em todo o País.
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – A Comissão era convidada para viajar por todos os Estados, e assim o fizemos. Fomos a fóruns
regionais no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no
Sudeste, no Sul. Participamos de debates nas assembleias legislativas. Enfim, passamos por quase todos os
Estados. Foram mais de 500 encontros até chegarmos
à redação final do Estatuto do Idoso.
Portanto, trata-se de um diploma legal fruto, eu
diria, da pressão exercida pela sociedade, pelos segmentos sociais, o que culminou com a criação do Estatuto, que hoje tem dez anos.
Sr. Presidente, o pronunciamento que tenho aqui
é de 80 páginas. É claro que eu não vou ler as 80 páginas. Eu fiz a leitura de algo em torno de 30 páginas.
Aqui – e vou transformar numa separata –, mostro toda
a caminhada do Estatuto do Idoso, os dez anos que
antecederam a lei.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Quero aqui, de público, mais uma vez, agradecer ao Presidente Lula. Estive com ele hoje, quando
fomos homenageados por termos sido constituintes. Lá
eu ainda o lembrava da importância de ele ter batido
o martelo e ter dito: “Sim, o Estatuto do Idoso tem de
ser aprovado”. E chamou a sua base para o apoio e
o sancionou no dia 1º de outubro, uma data inesquecível. Eu tive, pela primeira vez, a satisfação de falar
em nome do Congresso na Presidência da República,
exatamente dizendo da importância daquele dia, ou
seja, da aprovação do Estatuto do Idoso.
Sr. Presidente, encerro minha fala, neste último
minuto, porque quero me deslocar para a frente do
Congresso, para participar dessa vigília com os aposentados.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Ao mesmo tempo em que saúdam os dez anos
do Estatuto do Idoso, eles também reclamam dos planos de saúde, da violência, da não existência de uma
política salarial que lhes garanta o reajuste real todo
ano, como acontece com o salário mínimo.
Vida longa ao Estatuto do Idoso! Vida longa a toda
a nossa gente! Que bom que estamos envelhecendo!
Oxalá a gente possa, no ano que vem, chegar a esta
tribuna para dizer que acabamos com o fator, que foram dados aumentos reais para os aposentados e que
o Estatuto está sendo cumprido na íntegra, inclusive
tratando da discriminação hedionda, que nós combatemos, feita pelos planos de saúde, porque, à medida
que se vai envelhecendo, eles vão quase dobrando a
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mensalidade e dão um atendimento pífio para o conjunto da população brasileira.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que considere, na
íntegra, os meus pronunciamentos.
Agradeço-lhe a tolerância de sempre, Senador
Sérgio Souza.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre os 10 anos
do Estatuto do Idoso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemora-se, hoje, dia 1º de outubro, dez anos da sanção do
Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 2003, que passou
a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2004.
Considero apropriado, agora que quase uma década já transcorreu desde a aprovação desse importante Diploma Legal, realizar uma reflexão acerca do
seu impacto na realidade social brasileira.
Penso ser este um momento adequado para tentarmos avaliar, de um lado, quais foram as melhorias
que o Estatuto conseguiu de fato assegurar no cotidiano das pessoas idosas deste País; e, de outro lado,
avaliar quanto ainda nos resta avançar no sentido da
concretização dos princípios e das diretrizes nele definidas com o objetivo de assegurar o envelhecimento
digno para todos os brasileiros.
Para melhor embasar essa avaliação dos efeitos
ocasionados pelo Estatuto do Idoso desde sua aprovação, é importante compreender a conjuntura histórica
que motivou a proposta de que fosse criado um texto
legal com esse escopo, e também o contexto no qual
o Projeto de Lei foi elaborado e debatido no Congresso Nacional.
A preocupação em legislar em defesa dos direitos
da população idosa, em assegurar instrumentos para
o exercício pleno da sua cidadania, em definir políticas
públicas aptas a reduzir o impacto sobre os indivíduos
e a sociedade das vulnerabilidades que vem com o
avançar dos anos de vida, decorre de uma conjuntura
muito especial.
Com efeito, vivemos, nas últimas décadas, um
momento sem precedentes na História, que é o envelhecimento rápido de todas as populações do mundo
e, em particular, das populações dos países em desenvolvimento.

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

Como aponta a Organização Mundial da Saúde,
nunca havia ocorrido o fato de um país ser pobre e
estar envelhecendo.
As nações industrializadas do primeiro mundo
antes ficaram ricas, depois envelheceram. Os países
em desenvolvimento estão envelhecendo antes de ficarem ricos.
No caso do Brasil, esse processo ocorre num ritmo ainda mais acelerado do que nos demais países
em desenvolvimento.
A participação da população maior de 60 anos no
total de nossa população simplesmente triplicou entre
1940 e 2012, passando de 4% para 12%!
Além disso, a proporção da população “mais idosa” – ou seja, aquela com 80 anos ou mais – aumenta
com velocidade ainda maior, alterando a composição
etária dentro do próprio grupo.
Isso significa dizer que a população considerada
idosa também está envelhecendo.
Para uma melhor percepção do ritmo de envelhecimento da população brasileira, vale lembrar que o
número de idosos passou dos dois milhões, em 1950,
para seis milhões, em 1975, e para quinze milhões,
em 2002, significando um aumento de nada menos
que 650% no período de apenas 52 anos! Estima-se,
ainda, que, até 2020, essa população duplique mais
uma vez, alcançando os 32 milhões.
É importante ressaltar, desde logo, que o envelhecimento populacional representa uma extraordinária
conquista da Humanidade.
Se estamos vivendo mais, é graças aos avanços
da ciência médica, ao maior acesso aos serviços de
saúde, à universalização da Seguridade Social, à redução da pobreza e da indigência.
Ao mesmo tempo, não se pode negar que esse
fenômeno configura um notável desafio para os países
em desenvolvimento, sobretudo se considerarmos que,
no futuro próximo, oitenta por cento do contingente de
idosos do mundo estarão nesses países.
Voltando ao caso brasileiro, devemos atentar para
o fato de que o envelhecimento da nossa população
observado ao longo das últimas décadas é um fenômeno que tende a persistir e se acentuar nas próximas.
Segundo as projeções da Organização das Nações Unidas, a população idosa brasileira, entre 2000
e 2050, continuará ampliando a sua importância relativa, passando de 7,8% para 23,6%, enquanto a
jovem reduzirá de 28,6% para 17,2%, e a adulta, de
66% para 64,4%.
Todo o crescimento se concentra na população
idosa, intensificando sobremaneira o envelhecimento
demográfico brasileiro, com taxas médias de cresci-
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mento de 3,2% ao ano entre os idosos e de 4% ao ano
entre os muito idosos, aqueles que têm 80 anos ou mais.
Com efeito, já se vinha observando que a proporção da população muito idosa no total da população brasileira vinha aumentando em ritmo bastante
acelerado.
Esse tem sido o segmento populacional que
mais cresce, embora, até o presente, ainda constitua
um contingente pequeno. Ele era inferior a 171 mil
pessoas em 1940 e passou para 2 milhões e 900 mil
pessoas em 2010.
Em 2010, o contingente dos muito idosos representava 14,3% do conjunto da população idosa e 1,5%
da população total.
Para o futuro imediato, a tendência se mantém.
Considerando-se a contínua redução da mortalidade, especialmente nas idades avançadas, espera-se
que esse contingente alcance, em 2040, o total de 13
milhões e 700 mil pessoas, representando 24,6% da
população idosa e 6,7% da população total.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Essa dinâmica de acelerado envelhecimento
demográfico começou a ser apontada já em meados
da década de 1970 em documentos da Organização
das Nações Unidas e de suas sucursais, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas, bem como em vasta
produção científica nacional e internacional.
É a partir desse momento que a luta pela formulação de políticas públicas e por uma fundamentação
legal para assegurar os direitos das pessoas idosas
começa a tomar forma.
Embora alguns aspectos isolados estejam presentes em legislações anteriores, com a garantia de
certos direitos da pessoa idosa, é possível observar
que a percepção das pessoas idosas como um grupo
que merece atenção das políticas públicas e da legislação começa a se constituir a partir dos anos 1970.
A primeira conquista significativa dessa luta foi
a aprovação, em 1994, da Lei nº 8.842, instituindo a
Política Nacional do Idoso.
Foram constatadas, entretanto, nos anos que se
seguiram, sérias dificuldades para a efetiva implementação dos preceitos estabelecidos na Lei da Política
Nacional do Idoso.
Assim, a partir da experiência acumulada durante a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente,
percebeu-se a importância de se formular um instrumento legal mais robusto e detalhado, de modo a garantir maior eficácia aos direitos previstos na Política
Nacional do Idoso e assegurar a efetivação de novas
medidas e ações que se viessem a definir.
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Foi com esse entendimento que apresentei à
Câmara dos Deputados, em 1997, o Projeto de Lei do
Estatuto do Idoso, uma proposta elaborada em conjunto com representantes de entidades de aposentados,
entre elas a Federação de Aposentados e Pensionistas
do Rio Grande do Sul e a Cobap – Confederação Brasileira das Federações de Aposentados e Pensionistas.
Por iniciativa da Comissão Especial da Câmara
dos Deputados constituída, em 2001, para apreciar
a proposta, realizou-se um seminário, para o qual foi
convocada a representação do movimento social dos
idosos.
Com esse convite, a Comissão expressava o seu
reconhecimento à legitimidade das pressões exercidas
pelo movimento social organizado dos idosos, em especial a legitimidade das deliberações adotadas nos
Fóruns da Política Nacional do Idoso.
Além dos representantes dos cinco Fóruns Regionais – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul –,
também compareceram ao seminário representações
de entidades governamentais e não-governamentais,
nacionais, estaduais e municipais de todo o Brasil. Foram mais de 500 participantes que colaboraram para o
aperfeiçoamento do Projeto de Lei do Estatuto do Idoso.
O que desejo ressaltar, aqui, é que o movimento
social organizado dos idosos teve papel de protagonista na elaboração do Estatuto e nas articulações que
conduziram à sua aprovação pelo Congresso Nacional.
Trata-se, portanto, de um Diploma Legal caracterizado por inequívoca legitimidade, fruto que é da
pressão exercida pelo segmento social diretamente
interessado na sua existência.
Sr. Presidente:
Ninguém pode negar que a aprovação do Estatuto do Idoso significou um avanço sócio-jurídico de alta
relevância na defesa dos direitos da população idosa.
Ele deve ser entendido como uma afirmação do
Legislador infraconstitucional em favor dos interesses
e das necessidades das pessoas idosas.
O Estatuto representa a coroação dos esforços
empreendidos pelo movimento dos idosos, pelas entidades que se dedicam à defesa dos seus direitos e
pelos inúmeros parlamentares que contribuíram para
o seu aperfeiçoamento e sua aprovação final.
Ele constitui o instrumento jurídico formal mais
completo para a cidadania do segmento idoso. É incontestável sua importância do ponto de vista teórico
e legal, na medida em que se constitui, sem dúvida,
num notável avanço a partir da conquista representada pela Lei no 8.842, de 1994, que instituiu a Política
Nacional do Idoso.
Em conjunto com a Política Nacional do Idoso,
o Estatuto forma as bases das políticas públicas bra-
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sileiras em relação ao idoso. Por meio desses dois
instrumentos legais, o Estado declara princípios e intenções em relação a esse segmento da população,
e explicita para a sociedade um conjunto de diretrizes
e regulações a serem observadas por várias instituições sociais e pelos cidadãos em suas relações com
os idosos, definidos como pessoas de 60 anos e mais.
Com a aprovação do Estatuto do Idoso, a temática do envelhecimento não apenas recebeu tratamento
jurídico abrangente e inclusivo.
Não menos importante, o Estatuto deu visibilidade inédita aos problemas vivenciados diariamente
pela população idosa, mostrando a necessidade do
exercício da solidariedade entre as gerações como
forma de enfrentar a realidade trazida pelo acelerado
envelhecimento que o País experimenta.
No atual momento histórico, os cidadãos que
chegam à idade avançada veem-se defrontados com
uma difícil encruzilhada, flutuando instáveis entre, de
um lado, a medicina, que prolonga sua existência, e,
de outro lado, a sociedade e o Poder Público, que deixam de lhes assegurar as condições necessárias para
uma vida digna.
Essa é uma situação que não tem cabimento.
Se hoje se pode viver mais, é essencial que o período
estendido de vida seja de participação, convivência e
realização do idoso, segundo suas condições pessoais.
O envelhecimento é um fato da natureza. O prolongamento da existência é uma conquista da medicina
e da melhoria das condições de vida.
Já o envelhecimento com dignidade é um direito a ser assegurado, pelo Estado e pela sociedade,
a cada cidadão brasileiro, inclusive àqueles que integram as parcelas mais carentes da população, e que,
portanto, sofrem mais duramente as dificuldades da
idade avançada.
Assegurar o direito a uma velhice digna é, Senhoras e Senhores Senadores, o objetivo central do
Estatuto do Idoso.
E a observação das transformações em nossa
realidade social, desde que o Estatuto entrou em vigor,
não deixa dúvidas quanto à eficácia de seus dispositivos na consecução desse fim.
Lamentavelmente a velhice no Brasil tem gênero
e cor: ela é FEMININA e BRANCA.
Pesquisas indicam que o acesso ao atendimento
a saúde é fator relevante para esse fenômeno.
Por isso a importância de assegurarmos no Estatuto direitos atinentes a pessoa idosa.
Inúmeros são os benefícios assegurados à população idosa pelo Estatuto. A partir de sua vigência,
a idade para requerer o Benefício de Prestação Con-
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tinuada (BPC), estipulado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), caiu de 67 para 65 anos.
No âmbito dos planos de saúde, ficou vedada
a discriminação do idoso com a cobrança de valores
diferenciados em razão da idade.
Para aquela grande parcela da população idosa
que necessita de órteses, próteses e medicamentos
– especialmente os de uso continuado –, bem como
de outros recursos necessários ao tratamento, habilitação ou reabilitação, ficou determinado que o Poder
Público os forneça gratuitamente.
Na verdade, o Capítulo IV do Título II do Estatuto, que aborda o Direito à Saúde, contém um conjunto
de disposições muito bem articuladas, elencando uma
série de ações funcionais à administração de cuidados
em saúde aos idosos.
Esse Capítulo do Estatuto trata de questões importantes do ponto de vista organizacional, tais como
o cadastramento das pessoas idosas e a criação de
serviços ambulatoriais, hospitalares e de atendimento
domiciliar – os primeiros, a serem ofertados pelo SUS,
e estes últimos, por instituições públicas, filantrópicas
e sem fins lucrativos.
Preocupado com o conforto emocional dos idosos
enfermos, o Estatuto determina que o idoso internado
ou em observação em qualquer unidade de saúde tem
direito a acompanhante, pelo tempo determinado pelo
profissional de saúde que o atende.
Ficou também assegurado aos idosos o atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde.
Os brasileiros longevos passaram a usufruir, graças ao Estatuto, de desconto de 50% nas atividades
culturais, de lazer e esportivas, além da gratuidade nos
transportes coletivos públicos.
Em cada veículo de transporte coletivo urbano,
é obrigatória a reserva de dez por cento dos assentos
para os idosos, com aviso legível.
No caso do transporte coletivo intermunicipal e
interestadual, passaram a ficar reservadas duas vagas
gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou
inferior a dois salários mínimos, garantindo-se desconto de 50% para os idosos de mesma renda que
excedam essa reserva.
Graças ao Estatuto, passaram a existir, nos estacionamentos públicos e privados, vagas demarcadas para idosos. E o atendimento preferencial a esse
público é hoje uma realidade que podemos constatar,
em nosso cotidiano, nas repartições públicas e nos
mais diversos estabelecimentos da iniciativa privada,
a exemplo de bancos e supermercados.
Ao deixar claro que nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência ou crueldade, o Estatuto determinou, também, que todo cidadão
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passa a ter o dever de comunicar essas violações às
autoridades.
Outro ganho substancial para a garantia dos direitos dos idosos assegurados pelo Estatuto foi a definição de sanções para todos os tipos de transgressões
às suas normas.
Assim, o Estatuto define, por exemplo, as penas
aplicáveis às condutas de: discriminar pessoa idosa;
deixar de prestar assistência ao idoso; abandonar
o idoso em hospitais, entidades ou não prover suas
necessidades; expor a perigo a integridade física e a
saúde do idoso; submeter o idoso a condições desumanas, privá-lo de alimentação ou de cuidados indispensáveis; apropriar-se ou desviar bens, proventos
e qualquer rendimento do idoso ou reter seu cartão
magnético bancário.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Como afirmei há pouco, basta observarmos o que
se passa à nossa volta para constatar as significativas
mudanças na vida dos idosos brasileiros desde que o
Estatuto do Idoso entrou em vigência.
Muitos dos seus dispositivos que acabei de citar
vêm sendo fielmente cumpridos, com impactos muito positivos na qualidade de vida desse segmento da
população.
Em outros casos, observa-se o extenso alcance
educacional do Estatuto. Refiro-me ao fato de que,
mesmo nos casos em que persistem as violações aos
direitos dos idosos, pode-se constatar, ao menos, a
firme repulsa da opinião pública.
A consciência ética dos brasileiros não mais tolera
e não mais silencia em face do atropelo à dignidade
dos nossos velhos. E essa mudança de mentalidade
foi, em grande medida, impulsionada pela conscientização advinda do debate em torno do Estatuto.
É fato, por exemplo, que a disposição contida no
artigo 4º do Estatuto, segundo a qual “nenhum idoso
será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão”, ainda é objeto
de frequente violação...
No entanto, cada vez mais as pessoas repudiam
essas condutas e as denunciam às autoridades.
Apenas no primeiro ano de funcionamento do
“Disque 100”, serviço telefônico criado pelo Governo
Federal em 2011 para receber denúncias de todo tipo
de violação aos direitos humanos, foram registradas
44 mil denúncias de violência contra idosos.
Esse número nos foi trazido pela Ministra da
Secretaria Especial de Direitos Humanos, Maria do
Rosário, durante audiência pública que realizamos
em setembro último, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), justamente
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para tratar dos desafios trazidos pelo envelhecimento
da população...
De acordo com a Ministra, acusações de negligência foram maioria, com 17 mil denúncias enviadas
ao “Disque 100”, seguidas de comunicações relativas
a abandono e violência psicológica, no total de 13 mil,
e de agressões físicas, chegando estas a sete mil.
É preciso também termos bem clara, de outra
parte, a existência de dispositivos do Estatuto do Idoso que até hoje, quase dez anos após sua entrada em
vigor, não vêm sendo cumpridos.
A não observância dessas normas por parte do
Poder Público decorre, na maior parte dos casos, da
falta dos necessários investimentos. No entanto, existem casos de indesculpável falta de vontade política.
E há, inclusive, casos de incompreensível inércia, de omissão na tomada de providências extremamente simples.
Basta observar, por exemplo, o caso do dispositivo do Estatuto que determina prioridade na tramitação
dos processos, procedimentos, atos e diligências judiciais nos quais pessoas com 60 anos ou mais figurem
como partes ou intervenientes.
Como compreender que até hoje não exista qualquer instrumento para identificar processos judiciais
que envolvam idosos?...
Como compreender que o Poder Judiciário até
hoje não tenha tomado uma providência como uma
simples etiqueta com essa finalidade?
Ainda na questão do acesso à Justiça, é de se
lamentar o ritmo extremamente lento com que vêm
sendo criadas as Varas Especializadas no Idoso, medida também preconizada pelo Estatuto.
No campo do atendimento à saúde, a falta de
profissionais qualificados – especialmente geriatras –
é motivo de muita preocupação.
No âmbito da educação, o quadro tampouco é
bom. O Estatuto contém uma série de dispositivos importantes para essa área, mas o que se observa é o
seu descumprimento generalizado.
O Estatuto determina que os currículos mínimos
dos diversos níveis do ensino formal devem prever
conteúdos voltados ao processo de envelhecimento,
a fim de contribuir para a eliminação do preconceito.
Dispõe, ainda, que o Poder Público apoiará a
criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos
em padrão editorial que facilite a leitura.
O Estado brasileiro, lamentavelmente, não vem
dando cumprimento a esses aspectos da Lei. De modo
geral, os idosos continuam fora das escolas, e o envelhecimento, fora dos currículos.
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Cidadãos e mesmo profissionais formados desconhecem o que representa viver em um país envelhecido.
O Projeto de Lei do Plano Nacional da Educação,
em tramitação nesta Casa, não faz qualquer menção
à população idosa como público-alvo da política educacional brasileira.
Essa omissão implica odiosa discriminação de
cunho etário nessa política, que deve, evidentemente,
ser inclusiva e acessível a todos os cidadãos e cidadãs deste País.
No campo da Previdência Social, que todos sabem
o quanto me dedico, não conseguimos ainda assegurar a justa recomposição do valor das aposentadorias
superiores ao salário mínimo.
Srªs e Srs. Senadores:
Um aspecto no qual a atenção ao idoso brasileiro é extremamente deficiente é o da assistência
domiciliar e asilar.
Se pretendemos, de fato, assegurar uma velhice
digna aos brasileiros, é preciso ter bem clara a necessidade de uma política de cuidados continuados para a
pessoa idosa, com a criação de estruturas intermediárias de cuidado previstas nas políticas de Assistência
Social e de Saúde e a previsão de profissionais qualificados para prestar esse cuidado.
Em todo o País, são cerca de 700 mil idosos acamados e mais de três milhões de idosos que demandam
cuidados para comer, tomar banho ou ir ao banheiro.
Considerado o grupo de maiores de 80 anos,
35% deles, segundo dados de pesquisas nacionais,
dependem desse cuidado.
Embora a Constituição estabeleça que a família
a sociedade e o Estado são responsáveis pelo amparo
à pessoa idosa em caso de necessidade, na maioria
das vezes quem responde por esse cuidado é mesmo
a família, até porque o número de asilos no País está
muito aquém das nossas necessidades.
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) divulgada em maio de 2011 revelou
que o País conta com o pequeníssimo número de
3.548 asilos, apenas 218 dos quais – ou 6,6% – são
públicos, aí somadas as entidades federais, estaduais
e municipais.
O Governo Federal mantém uma única instituição para idosos, o Abrigo Cristo Redentor, no Rio de
Janeiro, que atende a 298 pessoas.
Mais de dois terços dos Municípios brasileiros
não têm um abrigo sequer para os idosos.
Ainda segundo o Ipea, 65% das instituições são
de caráter filantrópico.
Para que a gente tenha um parâmetro de comparação, vale mencionar que somente na região da
Capital francesa existem, atualmente, mais de 1.100
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asilos, para cuja manutenção diversos órgãos governamentais contribuem.
O número de idosos vivendo em asilos no Brasil
atualmente é de cerca de 83 mil, correspondente a
menos de 0,5% da população nessa faixa etária. Na
Suécia, por exemplo, 9% dos idosos moram em instituições criadas para abrigá-los.
Esse pequeno número de anciões brasileiros
vivendo em asilos revela a insuficiência da oferta de
vagas nessas instituições.
E isso significa que nossa sociedade coloca sobre a família a responsabilidade de cuidar do seu idoso
dependente, sem levar em conta se ela tem condições
de fazer isso ou não.
Nesse aspecto, aliás, é importante lembrar as
profundas transformações pelas quais vem passando
a família no Brasil e no mundo.
Historicamente, a mulher sempre exerceu o principal papel como cuidadora. Hoje, contudo, ela participa
ativamente do mercado de trabalho.
Outra coisa, a pluralidade de casamentos de muitos indivíduos acaba por enfraquecer os laços familiares.
Atualmente nós vivemos um distanciamento entre
as gerações. As famílias são menores e os vínculos
familiares mais frágeis.
Nesse contexto, delegar a responsabilidade do
cuidado com o idoso dependente totalmente à família,
e sem que o Estado lhe ofereça qualquer apoio para
cuidar, implica, na prática, deixar o idoso desassistido.
É preciso que o Governo invista na construção
e na manutenção de asilos, mas também em cuidado domiciliar formal, em benefícios monetários para
o cuidador familiar, em inclusão do cuidador familiar
no sistema de seguridade social, em centros-dia, em
hospitais-dia. Em outras palavras, é preciso que o
Governo invista numa política coordenada e bem planejada, apta a garantir a dignidade dos brasileiros em
idade avançada.
Mas, o que se observa na prática é a ausência
quase completa de investimentos em políticas públicas
para a população longeva.
O Programa Nacional de Cuidadores de Idosos, objeto de uma Portaria Interministerial do ano de
1999!!!, não saiu do papel.
Mais recente, o Programa de Atenção à Pessoa
Idosa, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), preconiza o atendimento em instituições do tipo asilar, para o oferecimento de serviços na área social, psicológica, médica, de
fisioterapia, de terapia ocupacional e de outras atividades específicas para esse segmento social. Como
se pode observar, os objetivos são ambiciosos. Saiu
do papel? Não, tampouco!
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Sr. Presidente:
No que diz respeito às chamadas Instituições
de Longa Permanência para Idosos, é absolutamente urgente a melhoria das condições de cuidado por
elas oferecidas.
Vale aqui destacar a histórica e drástica carência de investimentos governamentais de que padecem
essas instituições.
Causa espanto saber que o valor per capita pago
pelo Governo Federal às instituições de idosos não é
revisto há 16 anos!
No caso específico das instituições filantrópicas,
apesar de prevista em lei sua assimilação pelo Sistema Único de Assistência Social como equipamento
de alta complexidade dessa política, elas continuam
a depender fundamentalmente da renda dos internos.
Nada menos que 80% da renda das Instituições de
Longa Permanência para Idosos de cunho filantrópico
advêm dos rendimentos dos internos.
E aqui temos uma falha do Estatuto do Idoso, que,
em seu artigo 35, facultou a cobrança de contribuição
do idoso no custeio da entidade, até o limite de 70%
de qualquer benefício previdenciário ou de assistência
social por ele percebido. Esse dispositivo do Estatuto
na verdade afronta a Constituição Federal no seu preceito que afirma ser a Assistência Social uma política
não contributiva.
A consequência prática desse equívoco do Estatuto é que aquelas pessoas que não têm renda, não
têm família e não têm acesso ao Benefício de Prestação Continuada por não haverem ainda completado 65
anos dificilmente conseguem ser institucionalizadas.
Evidentemente, deve ser assegurado o direito de
contribuir àqueles que quiserem fazer isso.
O que é incompatível com as definições constitucionais acerca da Assistência Social é a obrigatoriedade de pagamento para ter acesso ao direito à moradia.
Não pode ser mantida a situação atual, em que
aqueles que não têm renda não conseguem ser institucionalizados.
Essa prática da contribuição obrigatória do idoso
à Instituição de Longa Permanência de cunho filantrópico que o abriga tem a perversa consequência de colaborar para o abuso financeiro contra a pessoa idosa,
pois a instituição costuma reter o cartão bancário do
idoso. Alguns dirigentes mais inescrupulosos chegam
ao ponto de fazer empréstimos sem o conhecimento e a
anuência das pessoas idosas titulares desses cartões!
Srªs e Srs. Senadores:
A realidade é esta: o Estatuto do Idoso vem proporcionando, sob muitos aspectos, significativas melhorias na qualidade de vida dos longevos brasileiros;
ao mesmo tempo, um longo caminho ainda nos resta
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a percorrer no sentido de assegurar plenamente uma
velhice digna a todos os cidadãos deste País.
Um dos reflexos positivos da vigência do Estatuto é que seu espírito de proteção aos direitos dos
idosos renasce e se revigora em novas peças da produção legislativa.
Recentemente, em setembro passado, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) desta Casa aprovou
aquela que tem sido uma das principais reivindicações
dos idosos, a regulamentação da profissão de cuidador.
Para tanto, a CAS acolheu o substitutivo que
a Senadora licenciada Marta Suplicy apresentou ao
Projeto de Lei original da lavra do ilustre Senador
Waldemir Moka.
Além de estabelecer os requisitos para o exercício da profissão, o substitutivo aprovado prevê que
União, Estados e Municípios deverão incluir os cuidadores de idosos nas equipes públicas de saúde e
assistência social.
Outro fato que veio revigorar o ânimo daqueles
que militam pela causa dos direitos dos idosos foi a
aprovação da Lei no 12.213, de 2010, que criou o Fundo Nacional do Idoso.
A expectativa é de que, com a criação do Fundo,
possamos finalmente ter uma maior disponibilidade de
verbas para a implementação das políticas públicas de
que o setor tanto precisa.
Nossos esforços concentram-se, agora, em convencer o Executivo a acatar a deliberação da Terceira
Conferência Nacional de Idosos de que seja criada a
Secretaria Nacional do Idoso, instrumento indispensável
para fortalecer a Política Nacional do Idoso.
Para que a Secretaria seja criada, precisaremos
incluir no Orçamento Geral da União a previsão das
verbas correspondentes.
Será ainda necessário que criemos os cargos da
sua estrutura funcional, de modo a assegurar que a
gestão da Secretaria seja feita por equipe vocacionada
e competente para efetivamente defender os interesses da pessoa idosa.
Sr. Presidente:
As dificuldades ainda muito significativas que se
observam para a plena operacionalização do Estatuto do Idoso derivam, principalmente, da carência de
recursos financeiros, humanos e institucionais para
atender às enormes demandas do segmento por saúde, previdência, assistência social, educação, cultura,
lazer, entre outras.
E uma maior destinação de recursos para o setor
somente ocorrerá na medida em que os idosos mostrarem sua plena capacidade de mobilização.
Como afirmaram os especialistas nessa área
Sara Nigri Goldman e Serafim Fortes Paz:
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“Se desejarmos que tudo o que o Estatuto propõe se realize, precisamos lutar para que a Lei se
concretize. Caso contrário, passaremos muitos anos
sem alcançar a meta de envelhecermos mais e melhor,
ou seja, estaremos garantindo anos de vida, mas não
saberemos se haverá garantia de vida nesses anos.”
Continuo convicto de que aquilo que conseguirmos construir de direitos e de políticas públicas para
o idoso será fruto da mobilização e do movimento social do idoso.
Minha expectativa é de que os idosos, cada vez
mais, se façam representar e ocupem lugares principais nesse movimento, tornando-se cada vez mais
protagonistas de suas ações e lutas.
O Estatuto do Idoso é um documento de extraordinário alcance educacional, no qual são explicitados
para a sociedade os princípios éticos que idealmente
devem pautar o atendimento aos idosos, e são expostas
as normas e sanções sociais relativas a essa matéria.
O envelhecimento é um processo que provoca
algumas perdas físicas, intelectuais e até mesmo sociais, mas também pode ser ocasião para ganhos.
Um idoso que se mantém ativo e envolvido em seu
meio social, que tem boa saúde ou que tem doenças
crônicas compensadas, e que pode contar com uma
rede de suporte material, instrumental, informativo e
afetivo suficiente para suprir suas necessidades tem
grande chance de envelhecer bem. Se for exposto a
desafios compatíveis com suas condições, pode mostrar desenvolvimento intelectual e social.
A implementação de boa parte dos dispositivos do Estatuto do Idoso ainda está pendente. Essas
normas só se tornarão realidade por meio do esforço
consequente das categorias profissionais envolvidas
com o atendimento às necessidades do idoso e, principalmente, por meio da luta e da mobilização dos
próprios idosos.
Os cidadãos idosos, organizados e mobilizados
em associações em defesa de seus direitos, devem
envolver-se cada vez mais no processo de estabelecer
instrumentos para viabilizar o cumprimento do Estatuto.
Tenho a firme convicção de que o progresso
social haverá de permitir que ocorram mudanças de
padrão em nossa maneira de olhar para os idosos e
em nossa concepção sobre igualdade e universalidade dos direitos, mudanças essas compatíveis com a
experiência de uma sociedade mais justa e igualitária.
Precisamos ter bem claro na nossa mente que:
uma sociedade boa para os idosos é uma sociedade
boa para todas as idades.
Muito obrigado!
Era o que tinha a dizer,
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o III Encontro Ibero-Americano sobre os Direitos Humanos das Pessoas Idosas na Região.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, teve início
ontem, 30 de setembro, o III Encontro Ibero-Americano sobre os Direitos Humanos das Pessoas Idosas
na Região.
O Encontro, realizado pelo Governo Brasileiro e
a Organização Ibero-americana de Seguridade Social,
segue até amanhã, 2 de outubro.
Os temas pautados durante o Encontro são de
máxima importância e estão ligados à garantia de direitos e seguridade social das pessoas idosas.
Autoridades e técnicos na área de Direitos Humanos de 22 países e dos 27 estados brasileiros participam desse Encontro.
Eu tive a honra de ser convidado para tomar parte
na Mesa de Autoridades na Abertura oficial do Evento
e na Mesa do dia 2, quando teremos a palestra : Diálogo Social e participação cidadã.
A abertura, ocorrida ontem à noite, contou com
a participação de diversas autoridades vinculadas aos
direitos da pessoa idosa.
Compuseram a mesa, alem da Ministra Maria do
Rosário (Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República),
... os Ministros de Estado das Relações exteriores – Sr. Luis Alberto Machado...
... e da Previdência, Sr. Garibaldi Alves Filho; ...
Ministrada Secretaria de Políticas para as Mulheres, Sra. Eleonora Menicucci; ...
... Secretário Geral da Organização Ibero-Americana – Sr. Gérman Garcia da Rosa ...
... Presidente do Grupo de Trabalho da Convenção
Interamericana para a População Idosa da Organização
dos Estados Americanos (OEA)– Sra. Monica Roqué...
... Secretaria de Seguridade Social da Espanha
– Sra. Maria Eugênia...
...Presidente do Conselho Nacional dos Direitos
do idoso – Sr. Gabriel dos Santos Rocha...
No convite enviado, consta que ... “O envelhecimento da população é hoje fenômeno mundial de grande relevância, que. tem especial reflexo na comunidade ibero-americana. Tendo em mente a transição por
que passam nossas sociedades no âmbito econômico,
social, cultural, familiar, político e demográfico, faz-se
necessário garantir novas políticas públicas que propiciem condições de vida digna às pessoas idosas...
Srªs e Srs. Senadores, isso é tudo que eu tenho
buscado há muito tempo; melhorar as condições de
vida dos idosos. Não é em vão que fico batendo, por
exemplo, na tecla da defasagem das aposentadorias.
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Eu sei que dinheiro não é tudo, mas a falta dele
é! Ainda mais quando você contribui sobre 10 salários,
ou sobre 5, ou 3 e depois é lesado e passa a receber
sobre 1!
Se o objetivo é fazer com que todo brasileiro passe a receber uma aposentadoria de apenas um salário mínimo, então que seja cobrada uma contribuição
sobre um salário mínimo.
Enfim, Sr. Presidente, colocar a situação dos
idosos em pauta é algo que me deixa muito satisfeito.
A Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas (COBAP) também enviou convite em
comemoração ao Dia do Idoso.
Neste sentido ela irá realizar hoje, as 18:00h, na
Praça das Bandeiras, em frente à Câmara dos Deputados, a Via Sacra Ecumênica.
Com isso a COBAP também deseja pontuar a
situação que nossos idosos vem enfrentando. Agradeço o convite e parabenizo meu amigo, presidente
da COBAP, Warley Martins Gonçalles, pela iniciativa.
Do mesmo modo, eu agradeço o convite que me
foi feito para o Encontro Ibero-Americano sobre os
Direitos Humanos das Pessoas Idosas e desejo que
as propostas construídas sejam as mais positivas e,
que sejam, o mais rapidamente possível, cumpridas!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre decreto “Compromisso Nacional
para o Envelhecimento Ativo”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
A brilhante e competente ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos, da Presidência
da República, me informou que foi publicado hoje, no
Diário da União decreto assinado pela Presidenta Dilma
Rousseff estabelecendo Compromisso Nacional para
o Envelhecimento Ativo, com ações de 17 ministérios
e coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos.
Esse compromisso vem da articulação da sociedade civil, por meio dos conselhos do idoso de todo o
país. Parabéns a todos e a todas por mais esta concretização de um antigo sonho.
Diz o Decreto Nº 8.114/ 2013...
Estabelece o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo e institui Comissão Interministerial
para monitorar e avaliar ações em seu âmbito e promover a articulação de órgãos e entidades públicos
envolvidos em sua implementação.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
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Art. 1º Fica estabelecido o Compromisso Nacional
para o Envelhecimento Ativo, com objetivo de conjugar
esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios, em colaboração com a sociedade civil, para valorização, promoção e defesa dos direitos
da pessoa idosa.
Art. 2º As ações implementadas no âmbito do
Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo
terão como fundamentos os seguintes eixos:
I – emancipação e protagonismo;
II – promoção e defesa de direitos; e
III – informação e formação.
Art. 3º As ações implementadas no âmbito do
Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo
serão orientadas pelas seguintes diretrizes:
I – diretrizes da política nacional do idoso, nos
termos do art. 4º da Lei no 8.842, de 4 de janeiro de
1994, em consonância com o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003;
II – promoção do envelhecimento ativo, por meio
de criação de ambientes propícios e favoráveis à sua
efetivação;
III – afirmação de direitos e do protagonismo da
pessoa idosa na promoção de sua autonomia e independência;
IV – articulação intra e intersetorial, para assegurar atenção integral às pessoas idosas e às suas
famílias;
V – integração de serviços em áreas socioassistenciais e de saúde, com fortalecimento da proteção
social, da atenção primária à saúde e dos serviços de
notificação e prevenção da violência;
VI – fortalecimento de redes de proteção e defesa
de direitos da pessoa idosa;
VII – atendimento preferencial imediato e individualizado junto a órgãos públicos e privados prestadores
de serviços à população;
VIII – incentivo ao apoio da família e à convivência comunitária e intergeracional;
IX – capacitação, formação e educação continuada dos profissionais que prestam atendimento à
pessoa idosa;
X – ampliação de oportunidades para aprendizagem da pessoa idosa e seu acesso à cultura;
XI – desenvolvimento de estudos e pesquisas
relacionados ao envelhecimento da população;
XII – acompanhamento e controle social por parte
de entidades representativas na defesa e promoção
dos direitos da pessoa idosa; e
XIII – divulgação da política nacional do idoso.
Art. 4º A participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no Compromisso Nacional para o
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Envelhecimento Ativo ocorrerá por termo de adesão,
que retratará as diretrizes estabelecidas neste Decreto.
Parágrafo único. A adesão de ente federado ao
Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo
implica responsabilidade de priorizar políticas e ações
destinadas a garantir os direitos da pessoa idosa, a
partir dos eixos de atuação estabelecidos no art. 2º e
das diretrizes estipuladas no art. 3º.
Art. 5º O Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo poderá contar com a colaboração, em
caráter voluntário, de órgãos e entidades públicos ou
privados, e de pessoas físicas.
Art. 6º Fica instituída a Comissão Interministerial
com objetivo de monitorar e avaliar ações promovidas
no âmbito do Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo e promover a articulação de órgãos e
entidades públicos envolvidos em sua implementação.
Art. 7º A Comissão Interministerial prevista no
art. 6º será composta por
representantes, titular e suplente, dos seguintes
órgãos:
I – Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que a coordenará;
II – Ministério da Justiça;
III – Ministério do Trabalho e Emprego;
IV – Ministério da Educação;
V – Ministério da Saúde;
VI – Ministério da Previdência Social;
VII – Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão;
VIII – Ministério das Cidades;
IX – Ministério do Desenvolvimento Agrário;
X – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
XI – Ministério do Esporte;
XII – Ministério do Turismo;
XIII – Ministério da Cultura;
XIV – Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República;
XV – Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial da Presidência da República;
XVI – Ministério das Comunicações; e
XVII – Ministério dos Transportes.
§ 1º Os membros da Comissão Interministerial
serão indicados pelos titulares dos órgãos, no prazo
de sessenta dias, contado da data de publicação deste
Decreto, e designados por ato do Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
§ 2ªº A participação na Comissão Interministerial
será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
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§ 3º A Comissão Interministerial elaborará e aprovará regimento interno.
§ 4º A Comissão Interministerial poderá convidar,
para participar de reuniões e atividades, representantes de órgãos e entidades públicos e de entidades da
sociedade civil.
§ 5º A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República exercerá a função de secretaria-executiva da Comissão Interministerial, provendo o
apoio administrativo e os meios necessários à execução de suas atividades.
Art. 8º As despesas decorrentes deste Decreto
correrão à conta de dotações orçamentárias anualmente consignadas aos órgãos e entidades, observados os
limites de movimentação, empenho e pagamento da
programação orçamentária e financeira anual.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 30 de setembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
César Borges
José Henrique Paim Fernandes
Manoel Dias
Alexandre Rocha Santos Padilha
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Garibaldi Alves Filho
Tereza Campello
Marta Suplicy
Aldo Rebelo
Gastão Vieira
Gilberto José Spier Vargas
Aguinaldo Ribeiro
Luiza Helena de Bairros
Eleonora Menicucci de Oliveira
Maria do Rosário Nunes
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Paulo Paim, V. Exª será
atendido na forma do Regimento.
Convido a fazer o uso da palavra o próximo orador,
pela Liderança do PDT, Senador Cristovam Buarque,
do PDT do Distrito Federal.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Senador Sérgio Souza, essa semana que passou
vai ficar na história da ignorância e da insensibilidade
com a educação brasileira. Digo da ignorância como
ela foi construída, digo da ignorância por abandono à
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educação. E digo da insensibilidade como os assuntos
da educação estão sendo tratados.
Veja, Sr. Presidente, que, em poucas horas, em
poucas horas de distância, três fatos absolutamente
inacreditáveis aconteceram no Brasil. Primeiro, 27 governadores propõem reduzir o salário dos professores,
o que é inacreditável! Segundo, o analfabetismo de
adultos aumentou de um ano para outro. Quem pode
imaginar, no século XXI, o analfabetismo aumentando
de um ano para outro em qualquer país do mundo?
Quem pode acreditar que isso pode acontecer em um
País que é uma das grandes potências econômicas do
mundo, que vai fazer a Copa do Mundo, que vai fazer
as Olimpíadas? O analfabetismo está aumentando,
Senador Randolfe. O terceiro fato inacreditável é que
a Polícia espanca professores.
Veja bem que tragédia essa semana mostra na
cara da educação brasileira: governador propondo
reduzir salário de professor; o analfabetismo aumentando; e a Polícia espancando professores. Mas é isso
que está acontecendo, apesar do inacreditável que
possa parecer.
Não há muitos momentos, na história de qualquer
país do mundo, salvo em ditaduras, em que professor
apanha da polícia. E, no caso da ditadura brasileira,
quando algum professor apanhou na rua é porque era
uma manifestação de todas as categorias, de todos os
cidadãos, lutando pela democracia. Não era o espancamento direto a um professor. Era o espancamento
aos democratas do País.
Agora, o que nós vimos, no final da semana
passada, foi muito grave. Foi o espancamento direto
pela polícia. Quando a gente comemora 25 anos da
chamada Constituição Cidadã, a polícia espanca professores. Espanca com cassetetes, usando balas de
efeito moral, gases de pimenta.
Isso a gente viu porque os professores ocuparam
a Câmara de Vereadores. Isso foi feito em nome de libertar a Câmara, para que os Vereadores pudessem
se reunir. Ora, os professores estão parados há 50
dias. Os Vereadores não podem ir à Câmara durante
dois, três dias. Dois, três dias em que Vereadores não
poderiam se reunir no plenário da Câmara – inclusive,
poderiam se reunir em outras partes, em muitas salas
– justifica a polícia entrar, batendo nos professores. E
o fato de professores estarem há quase 50 dias fora
da aula não justifica uma medida rápida de parte das
autoridades.
Eu fui Governador. Eu sei o sofrimento que é ter
professor em greve. Eu sei o sofrimento maior ainda de
ter professor em greve sem poder atender às reivindicações que eles apresentam, porque nem sempre as
reivindicações que eles apresentam são passíveis de
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ser atendidas. Eu sei que há sindicatos de professores
que radicalizam em um nível que não dá para serem
atendidas as reivindicações, porque são essas ambições deles, são essas propostas que geram a credibilidade junto às bases. Eu sei o sofrimento que é de
um dirigente comprometido com a educação quando
vê seus professores em greve, muitas vezes por causa
da intransigência de sindicatos.
Mas nada, nada justifica o uso da polícia contra
professor. Nada! Nada!
Não fosse por nenhuma outra razão, como é que
fica a cabeça das crianças quando veem seus professores sendo judiados, apanhando, sendo batidos,
espancados nas ruas? Como ficam essas crianças?
Qual é o respeito que elas vão ter pelos professores
no dia seguinte? Ou vão tratá-los como heróis e vão
jogar pedras nos governantes.
Nós não podemos deixar passar de uma maneira
pacífica, tranquila os fatos que aconteceram na cidade
do Rio de Janeiro, nesses últimos dias, com o espancamento de professores. Mesmo que o sindicato seja
intransigente, não se justifica a violência. Justifica-se o
diálogo, a paciência. Eu sofri com greve de professores
e sei que essa é uma das coisas, Senador Randolfe,
que nos faz não querer ser governador, mas nada justifica o uso da polícia.
Nós vimos que houve esse fato nesses dias. Mas
não é só isso. Ao lado da polícia espancando professor, aos 25 anos de uma Constituição democrática e
cidadã, a gente assistiu aos governadores pedindo
para que o Governo Federal apresentasse um projeto
de lei aqui, no Senado, determinando a redução do
salário dos professores, porque, de acordo com a lei
em vigor, a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano,
o piso salarial deve ser R$1.864,00, um reajuste de
19,6%. Os governadores querem que uma nova lei limite esse aumento para apenas R$1.676,00. Logo, eles
querem uma redução de R$1.864,00 para R$1.676,00.
Eles querem propor, portanto, um roubo de R$188,00
no salário de cada professor que recebe o piso, o pequeno piso que é hoje de R$1.567,00 e que, de acordo
com a lei, passa para R$1.864,00. Logo, se isso passa
pela lei, pode-se dizer que o salário do professor, o
piso, é R$1.864,00 a partir de 1º de janeiro. Se o piso
é R$1.864,00, querer pagar R$1.676,00 é reduzir salário, e é isso que estão querendo. Estão querendo sob
o argumento de que não há recursos para pagar. Isso
é até possível, mas, antes, gente, de ver se há ou não
recursos, por que não analisar os gastos dos Estados?
Eu não consegui analisar os gastos, Senador
Randolfe, de Estado por Estado, mas, quando somei
todos os Estados, o que eles gastam com publicidade, para falar apenas em um item, é mais ou menos a
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metade do que custará o aumento do piso salarial. Eu
acho que um país pode viver sem governo gastando
tanto em publicidade, mas não pode viver com professor ganhando tão pouco.
O que é mais surpreendente, Senador Randolfe,
é que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação, o sindicato, de certa maneira, de todos os
professores do Brasil, está lutando contra essa redução, mas não propondo um aumento; propondo uma
redução menor. Os governadores querem que, em
vez de 19%, o reajuste seja de 7%. O sindicato dos
professores, o sindicato nacional, chamado Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, está
propondo que, em vez de ser 19,6%, seja 10%; logo,
uma apropriação de 9,6% do salário do professor. O
que eles defendem é que, em vez de R$1.864,00, o
salário seja R$1.676,00.
Ora, o que a gente está vendo é algo absolutamente inacreditável: governadores propondo uma redução drástica do valor do piso, e os sindicatos propondo uma redução menos drástica, mas, mesmo assim,
uma redução; mesmo assim, desapropriação; mesmo
assim, roubo do salário dos professores.
Eu acho que se eu estivesse lendo isso em um
livro de História, dizendo que isso aconteceu vinte, trinta
anos atrás, eu ia ter mais dúvidas de que isso aconteceu do que acreditar que houve escravidão no Brasil.
Mas houve escravidão no Brasil. Da mesma maneira
que houve escravidão no Brasil, está havendo, hoje,
a redução do salário, do piso do professor.
Mas não são só esses fatos que nos chocam nesses dias sobre a marca triste na educação brasileira.
Nesses mesmos dias, a pesquisa de órgão insuspeito,
como é o IBGE, constatou que a taxa de analfabetismo
aumentou. Podem dizer alguns que foi um aumento
pequeno. Gente, não há aumento pequeno em taxa
de analfabetismo! Essa taxa tem que ser reduzida!
Tem que ser reduzida e drasticamente! E o Brasil
tem os recursos para fazer isso, como outros países
menores que o nosso estão fazendo. Apesar de tudo,
aumentou o analfabetismo entre 300 mil pessoas de
um ano para o outro.
Não é possível que a gente aceite, tolere professor
sendo espancado. Não é possível que a gente aceite
salário de professor sendo reduzido. Não é possível que
a gente aceite o aumento do analfabetismo de adultos.
Se considerarmos que nesse período morreram
milhares de analfabetos, e que, portanto, diminuiu o
número dos analfabetos por causa das mortes, isso
significa que, ao termos 300 mil novos, o aumento foi
de bem mais do que 300 mil, para compensar aqueles que, ao falecerem, fizessem com que diminuísse
o contingente de analfabetos brasileiros.
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Isso quer dizer que não está sendo cumprido o
dever de casa de fechar a torneirinha por onde pingam
novos analfabetos a cada ano por falha na formação
do ensino fundamental. Apesar disso, apesar dessa
tragédia, apesar dessa crise, ninguém viu a Presidenta
da República convocar uma reunião dos Ministros para
perguntar: “Gente, o que está acontecendo”?
Qualquer fato na economia gera na Presidente
uma motivação grande para reunir os Ministros e saber
o que fazer. Convoca Presidente do BNDES, convoca
outras autoridades e discute o que é que houve. Mas
o analfabetismo aumenta, e a gente não vê a Presidenta dizer uma palavra, convocar nem mesmo o Ministro da Educação. Deveria convocar todos. Deveria
convocar o Conselho da República para discutir o que
está havendo.
A Presidenta Dilma, nesses últimos dias, manifestou ao mundo inteiro a sua indignação, inclusive às
Nações Unidas, porque os americanos estavam conseguindo ler as cartas dela. Mas não manifestou indignação pelo fato de que aumentou em 300 mil adultos o
analfabetismo. Não serei capaz de ler as cartas escritas
por seus filhos, as cartas escritas por seus amigos.
Eu não posso dizer que fico satisfeito, tranquilo e
sem indignação diante do fato da espionagem americana no Brasil, mas, sinceramente, com todo respeito,
mais indignação com o fato de que eles leem nossas
cartas é o fato de que nós temos 300 mil brasileiros a
mais não lendo cartas.
Treze milhões e meio de brasileiros não sabem
ler! Isso é mais grave, muito mais grave do que ter um
serviço de espionagem americano lendo as coisas que
a gente escreve.
Isso comprova, e é o resultado, me lembro bem,
de um momento em que o Presidente Lula, ainda em
2003, diante das metas de erradicação do analfabetismo do Ministério da Educação do seu governo, que
previa erradicar em quatro e seis anos o analfabetismo
no Brasil, na hora em que assinamos um convênio com
a Confederação Nacional da Indústria para alfabetizar
um milhão de pessoas, ele disse: “Quem come apressado come cru”, como quem diz: “Não precisamos ter
pressa na matéria de alfabetização”.
Estava ali, naquela frase dele, a raiz do aumento
do analfabetismo agora. Se simplesmente fizéssemos
um programa por ano daquele que assinamos, em
2003, com a Confederação Nacional da Indústria, um
por ano daquele, já teríamos erradicado o analfabetismo. Isso porque um milhão por ano, doze anos, quase
treze, já teríamos erradicado o analfabetismo, que hoje
está em 13 milhões. Em vez disso, com a paciência de
quem não tem pressa, porque não quer comer cru, o
governo do Presidente Lula, a partir de 2004, extinguiu
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a secretaria para erradicação do analfabetismo. Transformou o programa de erradicação em um programa
de alfabetização. Abandonou metas. Abandonou-as
em busca de resolver o problema. E ficou fazendo,
nos mesmos moldes em que o Brasil faz, há mais de
50 anos, campanhas de alfabetização.
Creio, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que o
que vimos nesta semana no Brasil exige uma reflexão
profunda. Todos estamos sempre falando que o povo,
em junho, foi para rua lutar pela ética no comportamento dos políticos. E parece que nós, aqui, apenas
vimos as manifestações. Nós não ouvimos as manifestações. Nós vimos, ficamos chocados, preocupados,
mas não ouvimos. Não entrou em nós o que o povo
estava dizendo, o que o povo estava falando, o que o
povo estava querendo.
Pior é que os fatos que agora acontecem não
geram manifestações populares, não levam as pessoas para as ruas. Professores sendo espancados
não faz com que o povo em geral vá à rua protestar; o
analfabetismo aumentando não faz com as pessoas
se manifestarem nas ruas. O piso salarial, o salário
do professor sendo reduzido, e essa é uma ameaça,
os governadores pediram. Vamos esperar que chegue
aqui essa proposta vinda do Governo Federal. Vamos
ver o que esta Casa vai fazer no dia em que aqui chegar uma lei propondo reduzir, a partir de 1º de janeiro,
o salário dos professores. Mas isso não está gerando
as mobilizações de rua.
Mas não podiam passar em branco esses três
fatos. O mais chocante, sem dúvida, visualmente é o
espancamento de professores. É uma vergonha! E não
é uma vergonha só para a polícia que fez isso, nem para
o Prefeito ou para o Governador. É uma vergonha para
todos nós, brasileiros, saber que aqueles que ensinam
as nossas crianças, aqueles que são os construtores
do futuro do País são espancados na rua.
Até quando a gente vai aceitar esse tipo de coisa
sem tomar medidas drásticas para impedir? Até quando um fato como esse não é motivo de impeachment...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... dos responsáveis? Até quando?
Até quando vamos deixar que aconteçam outras
vezes? A intransigência, muitas vezes, de um sindicato,
fazendo com que uma greve dure muito, não justifica a
maldade, a força, a brutalidade de colocar polícias nas
ruas contra professores, espancando os professores.
A polícia devia ir proteger os professores; no
lugar disso, vai espancá-los, em nome de recuperar
a Casa do povo, que é a Câmara de Vereadores daquela cidade. Tinha de deixá-los ali, se fosse o caso,
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por alguns dias, negociando, dialogando. Eles sairiam.
Em vez disso, preferiram se apressar. Deram uma demonstração de força física, mas de fragilidade moral
da mais grave que a gente possa imaginar.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Eu lamento muito estar fazendo
um discurso desse sobre o meu País, neste momento
da nossa história, quando comemoramos 25 anos de
uma Constituição que trouxe a democracia e que se
faz de Constituição Cidadã. Não é cidadã uma Constituição que não toma medidas que acabem com isso.
É preciso dizer que a Constituição prevê o fim
do analfabetismo em um de seus artigos transitórios.
Dava o prazo de dez anos. Nós estamos com 25, e,
em vez de acabar, aumentou. Criava o piso salarial. Ali,
na Constituição, estava o piso do salário. E foi preciso
esperar quase 20 anos para que se transformasse em
uma lei, regulamentando-o e fazendo dele a realidade.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Uma lei que eu tenho orgulho
de ter sido autor.
Sr. Senador Sérgio Souza, eu quero que fique registrado que eu fiz essa manifestação como Senador
da República, profundamente indignado, descontente,
preocupado e, sobretudo, solidário com os professores
do Rio de Janeiro.
Eu tomo sempre o cuidado – e concluo – de não
ser solidário com greves de professores. Sou solidário com a reivindicação; eu não sou solidário com a
paralisação. Eu tomo esse cuidado. Apoio as reivindicações, mas sempre digo que deveria haver um meio
melhor do que a paralisação. Mas ela tem que ser respeitada, tem que ser tratada com cuidado. E jamais a
greve dos professores deve ser transformada em caso
de polícia. Isso, nunca. Nada justifica. E merece toda
a nossa crítica.
É isso Senador Sérgio Souza.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) –Mas eu quero aproveitar e dar um
aparte ao Senador Randolfe, que, desde o começo do
discurso, está esperando.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Senador Cristovam, serei breve.
Eu quero só destacar dois aspectos de seu pronunciamento e da sua indignação. Dos aspectos de sua
indignação, que o levaram à tribuna, o que reforça a
indignação é a indiferença. A indiferença por parte dos
governantes. A indiferença do governante do Rio de
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Janeiro, no caso, o Governador do Estado, à violência praticada contra os professores. Eu assisti na televisão o Governador do Estado, após o Comandante
da Polícia Militar, após a sua Polícia Militar, sob o seu
comando – ele, Comandante Chefe…
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – … da Polícia Militar –, ter tratado os
professores daquela maneira, reagir como se não tivesse responsabilidade sobre o fato de a Polícia Militar,
sob o seu comando, ter tratado os professores daquela
maneira. Mostra como se não tivesse ele o comando
e a responsabilidade sobre aquilo, e quase colocando
sobre os professores a responsabilidade. É um misto
de indiferença à dor alheia e irresponsabilidade sobre
aquilo que está acontecendo com os professores. O
outro é indiferença concreta, é indiferença do Governo
a essas manchetes, como se nada tivesse acontecido.
O grave da manchete: “Emprego e renda crescem”. Mas
completa a manchete: “Analfabetismo para...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/
PSOL – AP) – ... cair” (Fora do microfone). A manchete
é mais grave. Quando aprofundamos a manchete, é
como o senhor disse ainda há pouco, o analfabetismo,
na verdade, cresce. Nós estamos, Senador Cristovam,
diante de uma tragédia nacional. Dizem os números
que já são 8,7%. São 300 mil brasileiros analfabetos.
O analfabetismo estagnar já é uma tragédia; ele parar de cair é uma tragédia maior ainda; aumentar é a
tragédia total, é a barbárie, em um país em que essa
mesma pesquisa mostra o quão contraditório é, um
país que está no limite da tábua de Gini de desigualdade. O limite é cinco, nós estamos no limite dela, para
demonstrar a desigualdade. Estamos conseguindo,
segundo a PNAD,...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/
PSOL – AP) – ... expandir a internet, mas ainda temos
57% da população sem saneamento básico. E estamos
com essa tragédia na educação brasileira. E estamos
diante da indiferença. Quantos pronunciamentos estão
tratando disso? Há Estados do Brasil, quatro Estados
do Brasil aqui apontados, com índice de analfabetismo
igual ao de países africanos. E temos como resposta disso, Senador Cristovam, fora este nosso diálogo
aqui, a indiferença.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Randolfe, eu agradeço a
sua fala. Estou totalmente de acordo. Este é o grande
pecado nosso: a indiferença. A indiferença diante da
dívida que nós, que fazemos política neste País nos últimos cem anos, temos com o povo brasileiro, inclusive
a indiferença no salário dos professores, a indiferença
no analfabetismo,...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... a indiferença com que fechamos
os olhos a professores sendo agredidos.
Hoje de manhã, Senador Randolfe, me ligou o
correspondente de um jornal estrangeiro e disse que
queria que eu desse uma explicação: como é que, no
Brasil, aumenta o número de universitários e também
o número de analfabetos. É difícil explicar, salvo uma
corrupção nas prioridades deste País, que é o que tem
tomado conta das nossas políticas públicas.
Senador Sérgio Souza, era isso que eu tinha a
dizer.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque. O tema que V. Exª sempre aborda, da tribuna
do Senado é, sem dúvida, um dos mais relevantes do
Brasil: cuidarmos da educação. Não há como tratar
desse assunto se não cuidarmos dos professores, se
não cuidarmos da formação e darmos carinho a essas
pessoas que passam também dignidade e caráter para
as nossas crianças brasileiras.
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randolfe
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Com a palavra, S.
Exª o Senador Sérgio Souza, ilustre representante do
Estado do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Senador Randolfe, ilustre representante do Estado do Amapá, Estado que está no
extremo norte brasileiro, que eu, do Paraná, lá no Sul,
um pouquinho distante, ainda não tive o privilégio de
conhecer. Conheço muitos Estados, mas não conheço
alguns do Norte, como Roraima, como Amapá...
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco Apoio Governo/PSOL – AP) – Não será por falta
de convite.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Eu sei. Muito obrigado.
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Mas, meu caro Presidente, Senador Cristovam
Buarque, aqueles que nos assistem pela TV Senado,
aqueles que nos escutam pela Rádio Senado, aqueles que estão aqui no plenário, ainda trabalhando,
perto das 21h30, quero dizer a todos, em especial à
minha irmã Sueli de Souza, Vice-Prefeita de Arapuã,
pois falávamos há pouco de uma importante visita da
Presidente Dilma ao Paraná, e é este o tema que me
traz à tribuna no dia de hoje. Quero fazer uma reflexão
sobre os investimentos dos governos, especialmente
do Governo Federal, nas unidades federativas, tanto
em Estados como em Municípios.
Eu sou, Senador Cristovam, um daqueles que
defendem a autonomia financeira dos Municípios. Estamos melhorando. À medida que colocamos mais
recursos na saúde, à medida que colocamos mais recursos na educação, nós tiramos um pouco da carga
dos Municípios. Hoje, a saúde é o maior gargalo para
os Municípios. O Município tem uma obrigatoriedade
de gastar, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela
Constituição, 15% da sua receita corrente líquida. No
entanto, conheço casos que ultrapassam 30%, porque
as pessoas moram nos Municípios e é nos Municípios
que as pessoas precisam de atendimento médico-hospitalar, de atendimento básico ambulatorial. E eu
sei dessa dificuldade. Sei que, com os royalties, nós
vamos destinar aos Municípios substancial quantia. A
médio e longo prazo, isso vai fazer diferença na receita dos Municípios, mas não sabemos como vai ser e
em que momento vai ser. Começou, mas timidamente.
Mas enquanto não temos a tão sonhada autonomia financeira, nas discussões que fazemos aqui sobre
o Pacto Federativo, como fez hoje um apelo o Senador Walter Pinheiro, da Bahia, ao Congresso Nacional,
para nós avançarmos na questão do Pacto Federativo,
há, sim, a necessidade de que os Municípios tenham
a mão amiga do Governo, ou dos governos, seja ele
estadual, seja federal.
O Governo Federal – faço parte da base aliada
aqui no Congresso Nacional – tem feito importantes
investimentos nos Municípios, como creches. São milhares espalhadas por todo o Brasil. Não é diferente
no meu Estado, o Estado do Paraná. São ambientes
de educação infantil adequados e com uma estrutura
espetacular, que dão dignidade às crianças e às famílias daquele Município. Unidades de pronto atendimento à saúde, postos de saúde, as UPAs, que são
atendimentos regionais; reformas de postos de saúde;
dinheiro para hospitais e para equipamentos, a exemplo da conversa que recentemente tivemos com o Ministro Padilha, a fim de equipar o Hospital Regional de
Toledo, mais de R$20 milhões em equipamentos para
o hospital e também para o consórcio de saúde. Na
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cidade de Curitiba, estamos trabalhando uma emenda
de mais de R$20 milhões para o atendimento da saúde, e tantos outros recursos direcionados diretamente
aos Municípios para a saúde.
Não é diferente no esporte. Em Curitiba, estamos
cuidando da revitalização da Praça Oswaldo Cruz e de
outros centros esportivos, em especial aqueles que terão modalidades olímpicas. O Ministério do Esporte, na
pessoa do Ministro Aldo Rebelo, tem nos atendido, e
os investimentos em Curitiba serão substanciais, como
em outras cidades do Paraná.
Nós temos recursos de emendas alocadas, por
nós mesmos e por outros Parlamentares, que atendem os Municípios. Não sou aquele que defende a
emenda parlamentar, acho que essa não é a atividade
do Parlamentar, isso até mesmo vicia a atividade do
Parlamentar, no momento em que cria uma demanda,
uma ansiedade, e ele fica dependente do Orçamento.
No entanto, da forma como é, ou seja, a dependência
que têm os Municípios, não temos outra solução se
não for dessa forma.
Temos recursos substanciais na área de habitação. No Paraná, já passaram de cem mil casas
construídas com recursos do Governo Federal, seja
diretamente com o Município, através de um contrato com a Caixa, através de um empreiteiro, daquele
que constrói, e através da Caixa Econômica Federal,
através dos recursos colocados do FGTS. Recursos
do Governo Federal que são entregues ao mutuário,
com recursos subsidiados, ou através da Companhia
de Habitação do Estado do Paraná, Cohapar, que é
uma das grandes captadoras de recursos federais para
construção de habitação, seja no meio urbano, seja no
meio rural. São mais de 140 mil unidades já contratadas
em execução. Nós vamos passar de 250 mil unidades
construídas pelo Minha Casa Minha Vida no Paraná.
Temos recursos para os Municípios que estão
sendo direcionados, através da compra, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, de máquinas para
os Municípios, seja a patrola, a retroescavadeira ou
o caminhão basculante, este traçado e trucado. Nós
sabemos, com toda a certeza, que não há um Município no Brasil com menos de 50 mil habitantes que
diga que tem recursos substanciais para adquirir maquinário caro como esse.
Cada patrulha básica dessa, uma retro, um caminhão e uma patrola, uma moto niveladora, não sai
por menos de R$1 milhão, a fundo perdido.
O Governo compra e entrega nos Municípios,
que não precisam nem mesmo prestar contas, porque
o Governo entrega máquina para utilizar na manutenção, na reconstrução, no apoio ao produtor rural, que
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tanta dificuldade tem e, às vezes, tudo que quer é uma
estrada para poder produzir, produzir com qualidade.
Nesta semana, Sr. Presidente, na próxima sexta-feira, a Presidente Dilma Rousseff vai ao Paraná, vai
na cidade de Campo Mourão, na cidade da prefeita
Regina, que tem aplicado muito bem os recursos federais, cidade da nossa Coamo, cooperativa importante
do agronegócio brasileiro. Lá a Presidente Dilma vai
fazer duas ações muito importantes para o Estado do
Paraná. Uma delas é a entrega de máquinas, quase
180 dessas máquinas, sendo mais de 100 patrolas,
perto de 50 retroescavadeiras e mais de 30 caminhões
que serão entregues aos Municípios paranaenses, em
especial os Municípios da região de Campo Mourão,
da região de Ivaiporã, Arapuã e da região de Londrina.
Essas motoniveladoras, a exemplo do que foi
feito no Nordeste quando se priorizou os Municípios
que decretaram estado de emergência, também está
sendo feito no Paraná, porque, no final do primeiro semestre deste ano, as fortes chuvas assolaram o meu
Estado e deixaram quase uma centena de Municípios
em estado de emergência.
Numa oportunidade dessa, viajando com a Presidente Dilma, eu disse a ela da importância de atendermos prioritariamente esses Municípios porque,
mais até do que o Nordeste, que vive um estado de
emergência ou de calamidade pela seca, no Sul, no
Paraná, o meu Estado, é pelas chuvas. Seca não estraga as estradas como estragam as chuvas; seca não
leva bueiro, não derruba ponte.
A Presidente Dilma, juntamente com a Ministra
Gleisi, com o Ministro Pepe Vargas do MDA, atenderam
essa nossa reivindicação e esses serão os Municípios
prioritários, porque entende-se que aquele que decretou estado de emergência mais precisa, e todos os demais entendem esta necessidade desses Municípios.
Mas não é só isso que vai lá a Presidente Dilma
fazer. A Presidente Dilma também vai dar uma ordem
de serviço da construção de uma rodovia nova no
Paraná. Na verdade, da continuidade de uma rodovia
que, no Paraná, deixou de ser construída, que é uma
rodovia conhecida por muitos paranaenses e por muitos anos como Boiadeira. A Rodovia Boiadeira, que é a
487, passa por Cruzeiro do Oeste, por Umuarama, que
vem de Tuneiras, que vai até Campo Mourão, e parte
dela já está em obras, está sendo executada. Agora,
a Presidente Dilma vai dar a ordem de serviço do trecho que vai de Cruzeiro do Oeste a Campo Mourão.
Mas, no que diz respeito a investimentos no Paraná, além desses feitos aos Municípios paranaenses,
além dessa rodovia que será construída ligando Campo
Mourão a Umuarama – uma rodovia importante para
o Paraná –, eu aproveito a oportunidade para falar de
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outros investimentos que estão sendo feitos no Brasil, e, como já disse, em especial no meu Estado, o
Estado do Paraná.
No setor, ou na área, no modal aeroportuário, vários aeroportos têm recebido os recursos do Programa
de Aceleração do Crescimento, o PAC. Por exemplo, o
Aeroporto de Curitiba, em que está sendo construído
um terminal a mais, à parte, anexo; nós temos oito fingers hoje, ou pontes de embarque, e vamos ter mais
oito; nós temos toda uma estruturação de pistas, de
pátio, e passam de R$350 milhões os investimentos
no Aeroporto de Curitiba. E quem passa por lá já vê as
obras, como vê no Aeroporto de Guarulhos, no Aeroporto de Campinas, no Aeroporto de Brasília, e assim
por diante, vê-se isso no Brasil inteiro acontecendo.
Mas não é só no Aeroporto de Curitiba, é também
no de Cascavel, um aeroporto importante, regional,
no Estado do Paraná. E eu me lembro que passou,
no início deste ano, aqui pelo meu gabinete, o Torres,
Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Cascavel, juntamente com Mauricio Theodoro, Vice-Prefeito – naquele momento, estava como prefeito
interino de Cascavel –, e lá conversamos sobre esse
recurso, que é próximo de R$7 milhões, R$8 milhões
para a construção de mais um terminal, um terminal
de passageiros lá em Cascavel, que já está sendo
executado, porque, naquele momento, fizemos as intervenções necessárias para tanto.
Também há outros investimentos. Quem passa
por Foz do Iguaçu fica admirado. É uma cidade importante do meu Estado, conhecida pelo Brasil e pelo
mundo pelo seu potencial turístico, seu potencial de
negócios, inclusive pela localização e pelas belezas
naturais que tem, como as Cataratas, belezas artificiais como a Usina de Itaipu. O Aeroporto de Foz do
Iguaçu também passa por um processo de ampliação.
Também passam por esse processo os Aeroportos de
Londrina e de Maringá, com recursos aplicados pelo
Governo Federal.
Mas não fica por aí. São outros – mais de dez
– aeroportos espalhados pelo Paraná que receberão
recursos do Governo Federal dentro do Plano Nacional
de Aviação Regional, passando por Campo Mourão,
por Toledo, por Francisco Beltrão, por União da Vitória,
passando por tantas regiões do Estado do Paraná, a
exemplo de Umuarama.
Mas não fica só nos investimentos em aeroportos.
Os Portos de Paranaguá, de Antonina, de Pontal do
Paraná. O Paraná tem um dos portos mais importantes
do Brasil, que é o Porto de Paranaguá, por onde passa a maior parte da produção agropecuária do Estado e do Brasil. E precisa de investimentos pesados. O
Governo Federal, num plano de médio e longo prazo,
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vai aplicar mais de R$1bilhão na dragagem do berço
de atracação do Canal de Galheta, na otimização dos
acessos a esse berço.
Não fica só por aí. Nós tivemos, na última sexta-feira, lá em Curitiba, a presença da Secretaria de Portos fazendo o anúncio da audiência pública que será
realizada para a construção de mais de uma dezena
de terminais novos. Serão perto de R$2 bilhões de investimentos em novos terminais, inclusive em novos
berços de atracação.
Mas não é só na área portuária e aeroportuária.
Nós temos também a questão das rodovias como um
todo. Falei da 467. Mas nós temos também investimentos substanciais na 153 – que abrange a área sul do
Paraná, União da Vitória, General Carneiro –, que está
sendo construída. São mais de R$100 milhões. A 163,
que é uma rodovia importante, que entra por Guaíra,
passa por Marechal Rondon, Toledo, Cascavel, depois
desce para o sudoeste. Estão sendo feitos e vão sendo feitos outros investimentos que estão programados
dentro do PAC, ultrapassando R$200 milhões.
Nós temos, ainda, Sr. Presidente, a 376, que é a
construção do contorno de Maringá. Lá já foram aplicados mais de R$150 milhões. Está quase pronta para
ser inaugurada. Na 158 está programada a construção
de uma nova rodovia, continuando de Campo Mourão
até Palmital, passando por Roncador. E há tantos outros investimentos que estão previstos, no Paraná, na
área rodoviária.
Mas ainda temos a área ferroviária. Recentemente, estivemos na Valec e também na EPL, juntamente
com Bernardo Figueiredo, que é o Presidente da EPL,
tratando das ferrovias, junto com os representantes da
Fiep, o Sr. Mário Stamm, e outros representantes da
sociedade organizada paranaense, para tratar dessas
ferrovias todas. São pelo menos três ferrovias que cortarão o Paraná.
Já em estágio adiantado, com traçado desenhado, chegando próximo ao lançamento da audiência
pública, há o trecho que vem de Maracaju, no Mato
Grosso do Sul, passando por Guaíra, por Toledo, indo
até Cascavel. É uma nova ferrovia. De Cascavel até
Guarapuava, nós vamos otimizar. Juntamente com a
Ferroeste, vamos fazer uma ferrovia de bitola larga,
ou bitola mista. Está previsto isso. De Guarapuava até
Paranaguá vamos construir uma nova ferrovia, de bitola larga, de 1,60. Vamos fazer, também, um acesso
até o porto de Pontal do Paraná, que é um importante
espaço de expansão portuária no Estado do Paraná.
O Paraná, recentemente, recebeu autorização do Governo Federal para instalar lá um terminal de contêineres, um novo terminal de contêineres.
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Outra ferrovia, a Norte-Sul, cruza o Paraná pelo
meio, vinda do Maranhão, do Pará, indo até o Porto do
Rio Grande, cruzando o Paraná pelo meio.
Uma outra ferrovia será otimizada. É o Tronco
Norte, que pega as grandes regiões consumidoras,
vinda de São Paulo, passando entre Curitiba e Ponta
Grossa, indo até o Porto do Rio Grande também.
Venham, senhoras e senhores, caros telespectadores, ouvintes, meus caros paranaenses, como
nós estamos planejando o Paraná? Não é diferente
com o Brasil.
São recursos de bilhões de reais. Estamos falando de dezenas de bilhões de reais a médio e longo
prazos, pensando numa otimização dos modais de
transporte de forma integrada, porque não se admite
hoje, da forma como está, o prejuízo que nós temos
no escoamento da nossa produção, seja ela industrial,
seja ela produto primário, ligado à indústria comum ou
à indústria do agronegócio.
Os prejuízos causados pela sobrestadia de um
navio no Porto de Paranaguá, que chega a ficar 90 dias
atracado, para poder descarregar ao custo de US$2
milhões, US$3 milhões de dólares por navio. Se for
agora tirar uma foto de cima da baía de Paranaguá,
nós vamos ter pelo menos 100 navios atracados.
Esse navio descarrega, por exemplo, fertilizante
que aduba as nossas lavouras, que fertiliza as nossas
lavouras pelo Brasil afora. Sessenta por cento dos fertilizantes passam pelo Porto de Paranaguá; o fertilizante
é descarregado, é processado e vai de caminhão para
o norte do Mato Grosso, para o interior do meu Estado, passando pelos pedágios mais caros do mundo,
que são os pedágios do Paraná, se levarmos em consideração a distância entre praça de pedágio, o valor
da tarifa e a ineficiência da rodovia, pista simples na
sua grande maioria, e não será duplicada, um pedágio
que já está há 15 anos, 16 anos. Vão mais uns 7 ou
8 anos, e não teremos duplicação. Há previsão, são
milhares de quilômetros pedagiados, mas a previsão
é de algumas centenas de quilômetros que serão duplicados, segundo preveem os contratos.
Esse caminhão traz de volta a produção do interior
do nosso País, faz o mesmo caminho, o mesmo pedágio, vai para o mesmo porto. Por isso da importância
de nós fazemos ferrovias. Ferrovias serão as terceiras
pistas nas rodovias, porque nós desafogaremos as
rodovias e daremos velocidade a elas, inclusive. Por
isso da importância de nós otimizarmos o Porto de
Paranaguá, porque, se dermos fluidez a ele, nós baratearemos o custo tanto daquilo que nós compramos,
quando daquilo que nós vendemos.
Uma pesquisa feita pela revista Veja no início deste ano, comparando uma região dos Estados Unidos
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até o Porto de Nova Orleans; uma região da Argentina
até o Porto de Buenos Aires; uma região do Brasil, do
Mato Grosso até o Porto de Paranaguá, 2.000km, mostrou que o Brasil, em comparação a esses dois países,
perdeu, só em 2012, só no escoamento da safra e no
déficit de armazenagem, R$180 bilhões. Para vocês
brasileiros e paranaenses entenderem o volume disso,
nós estamos falando de alguns bilhões para fazer toda
uma otimização dos modais de transportes no Paraná.
Com esse valor, nós faríamos no Brasil inteiro. É mais
ou menos isso que o Governo brasileiro está tentando
captar para que seja feito o plano nacional de modais,
como rodoviário, ferroviário, especialmente o ferroviário.
Mas o Paraná, que é a quinta maior economia
do Brasil, um Estado que detém 2,3% do território nacional, mas que produz quase que 25% de toda a produção agropecuária e a sua transformação, tem uma
receita do Estado, da unidade federativa do Governo
do Paraná, em torno de R$35 bilhões ao ano; R$180
bilhões são cinco Paranás em prejuízo, só na ineficiência do escoamento da safra em 2012. Por isso nós
temos que urgentemente fazer esses investimentos.
E eu faço aqui a referência a todos esses investimentos que estão sendo propostos, executados, planejados para o Estado do Paraná, e dizendo da importância de nós darmos celeridade. Muitos deles ainda
estão no papel, e os gargalos lá estão, e nós precisamos urgentemente resolver, porque olha o tamanho do
prejuízo que nós estamos dando ao Brasil anualmente.
Se nós conseguirmos, em cinco anos, otimizar esses
modais de transportes, ainda assim teremos tido um
prejuízo de quase R$1 trilhão, só no escoamento da
safra e no déficit de armazenagem.
Então, Sr. Presidente, eu venho à tribuna para
enaltecer, sim, o Governo Federal, mas também para
pedir a agilidade e a eficiência do Governo Federal, para dizer que, na próxima sexta-feira, estará em
Campo Mourão, importante cidade do meu Estado, a
Presidente Dilma Rousseff, juntamente com a Ministra
Gleisi Hoffmann, outros ministros, outros parlamentares, para dar a ordem de serviço dessa importante
rodovia no Paraná, que é a Boiadeira, que liga Campo
Mourão a Umuarama, mas também fazer entregas de
quase duas centenas de máquinas aos Municípios pequenos e médios do meu Estado, que são eles os que
mais precisam, são eles que têm a maior dificuldade.
Era esse o meu pronunciamento de hoje, agradecendo a todos pela atenção.
Uma boa noite a todos.
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Bloco
Apoio Governo/PSOL – AP) – Agradeço a V. Exª e o
cumprimento pelo pronunciamento, ao mesmo tempo,
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Senador Sérgio, em que convido V. Exª para assumir
a Presidência.
O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Concedo a palavra ao Senador
Randolfe Rodrigues, que fala pela Liderança do PSOL.
V. Exª detém o tempo regimental.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu quero iniciar na mesma abordagem que o Senador Cristovam estava tratando ainda há pouco, aqui na tribuna, para continuar refletindo
sobre o que eu considero que revela, neste final de
semana, os dados da pesquisa PNAD.
Como falei ainda há pouco, Sr. Presidente, aparteando o Senador Cristovam, a pesquisa PNAD revelada neste final de semana apresenta uma verdadeira
tragédia nacional. Não há outra definição.
Eu não vou me contentar em aceitar o eufemismo de tratar a questão como uma variação estatística,
porque não é variação estatística. Eu vou usar inclusive as palavras de uma economista, a eminente Miriam
Leitão, que eu acho sintetizou muito bem o que significa
o conjunto destes dados aqui. Até do ponto de vista
dos economistas, o conjunto dos dados da pesquisa
PNAD em relação à educação demonstra uma tragédia, porque não se trata de estoque, trata-se de fluxo.
Ou seja, até do ponto de vista estatístico, não se trata
de crescimento do analfabetismo por conta de uma
variação estatística entre os que morreram e os que
estão vivos. Houve um crescimento do analfabetismo
concretamente porque estão ocorrendo fracassos nas
políticas de alfabetização. É uma tragédia porque nós
não poderíamos mais ter retrocesso em indicadores
sociais.
A política social no Brasil, ao longo desses 50
anos de história, Senador Cristovam, foi tratada como
caso de polícia – qualquer política social.
O senhor, reitor que foi da UnB, dedicado à causa
da educação como é, sabe muito bem que, do ponto
de vista da política educacional, a trajetória da história nacional tem sido de total descompasso e de total
negligência por parte dos governos.
Nos últimos 20 anos, o que nós tivemos de modesto avanço em relação à educação nada mais é do
que o mínimo civilizacional que se poderia esperar. É
o mínimo civilizacional.
Eu conversava com o senhor ainda há pouco.
Nós estamos em um grupo vergonhoso na América
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Latina. Ao nos comparar com os demais países latino-americanos, veja, nós temos três grupos. Nós temos
um primeiro grupo de países latino-americanos, em
que estão Cuba, Venezuela e Costa Rica, que declararam seus territórios livres do analfabetismo. Nós temos um segundo grupo de países latino-americanos,
em que estão a Argentina, o Chile, o Uruguai, entre
outros, que conseguiram estabelecer índices de analfabetismo que figuram entre 1%, 2% ou, no máximo,
3%. Nós estamos neste terceiro grupo, que se encontra com países que estão com o analfabetismo entre
taxas que vão de 8% a 14%.
Para ver o quão trágico é esse número para nós,
depois de nós, na América Latina, é o Haiti. O abismo
é este. Mas, parodiando o nosso querido Caetano,
com a permissão dele, para não dizer que o Haiti é lá,
o Haiti também é aqui.
A pesquisa PNAD aponta aqui, concretamente,
quando nós fazemos a estratificação por Estado, que
o drama maior é exatamente no Nordeste, de analfabetos. O Nordeste concentra metade dos brasileiros
que não são letrados.
Quando nós detalhamos os dados do Nordeste,
de analfabetos, aí a situação é dramática. Nós encontramos Alagoas com índice de analfabetismo que vai
para 21,8% – a taxa de analfabetismo em Alagoas é
de 22%! No Maranhão, a taxa de analfabetismo é de
21%. No Piauí, é de 18,8%. Na Paraíba, é de 18,6%.
No nosso querido Pernambuco, 16,7%. Até os números do meu querido Amapá...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Quanto está no Paraná?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Os números do meu querido
Amapá são inclusive favoráveis. Os números do Amapá são de 6,7%, e os números do Paraná, a pedido
do Senador Sérgio, são amplamente favoráveis. Os
números do Paraná são de 4,3%.
Aliás, há um descompasso total. Nós temos um
Sul em que os padrões correspondem àquele a que
o Brasil deveria chegar em 2015 – a meta do milênio
apontaria que o Brasil deveria em 2015 chegar a ter
6,8% de analfabetos.
O problema é que agora, na PNAD, saltamos
de 8,7% para 8,8%, uma variação que não é simplesmente estatística. A desigualdade nossa é também
geográfica. Há no Sul Estados como Santa Catarina,
que tem 3% de analfabetos, ou seja, o mesmo índice
da Argentina e do Uruguai. Há o Distrito Federal, com
3,5% de analfabetos, com 3%; São Paulo, com 3,8%
de analfabetos; o Paraná, com 5,3% de analfabetos. Ou
seja, temos o Sul com um índice de analfabetos dentro
da média da meta do milênio para o Brasil em 2015
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e, na outra ponta, o Nordeste com uma concentração
absurda de analfabetos. Nós temos Alagoas, Maranhão, Piauí, Paraíba, liderando esse anti-ranking, com
índices comparados aos de países da África austral.
O drama é que essa variação estatística – que,
repito, não é só estatística –, de 8,6% para 8,7%, representa 300 mil a mais de analfabetos, que é o que
se aponta. Essa variação não pode ser tratada só do
ponto de vista estatístico. Ela primeiro tem de ser tratada como inaceitável.
Com o abismo social que há em nosso País, nós
não poderíamos aceitar, em nenhuma pesquisa PNAD
de pelo menos da virada deste século para cá, algum
tipo de retrocesso.
O grande retrocesso e o grande atraso dessa
pesquisa PNAD é que ela traz retrocessos. E o pior,
Senador Cristovam, é que esses retrocessos são no
campo da educação.
O retrocesso é no campo da alfabetização, no
campo do acesso à escola, no campo, em especial,
da educação para aprofundar essa desigualdade. Nós
vivemos, então, em um país que está, na Assembleia
Geral das Nações Unidas, pleiteando vaga no Conselho de Segurança da ONU, que denuncia os Estados
Unidos – e eu acho que deve denunciar mesmo –,
mas que não consegue resolver o problema da falta
de acesso à alfabetização para quase 20% da população uma região que tem índices de alfabetização
iguais aos da África.
Nós vivemos em um país que disputa com as
maiores economias do mundo, que procura universalizar o acesso ao celular para quase todos os domicílios,
mas que não proporciona acesso ao esgoto para quase
43% dos domicílios, número que aumentou segundo
essa pesquisa do PNAD. Nós vivemos em um país
disponibiliza o acesso à Internet em muitos lugares e
o acesso ao celular a quase todas as casas há acesso a celular, mas que não faz o mesmo em relação ao
saneamento básico. Há acesso a celular, mas não há
acesso ao saneamento básico.
Isso lembra, Senador Cristovam, uma obra sua
que li há alguns anos, 18 anos, chamada Revolução
nas Prioridades. É sobre essas prioridades que me
parece estar faltando reflexão concreta por parte do
Estado brasileiro.
O que me indigna é a ausência de indignação.
Reclamo da falta de sensibilidade a essa realidade. Não
é o número em si, mas a indignação que o número tem
de causar. Não posso aceitar que uma pequena ilha do
Caribe, como Cuba, tenha declarado seu território livre
do analfabetismo e que o nosso País, com mais de cem
vezes o orçamento dessa ilha, não consiga resolver
esse problema. Não posso entender como a Venezuela
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conseguiu resolver isso e nós não conseguimos. Não
consigo entender como os nossos irmãos argentinos
conseguiram reduzir o índice de analfabetismo a 2%
e nós não conseguimos. Não é possível compreender
que alguns Estados, como é o caso do Distrito Federal, tenham um índice de 3% e outros Estados irmãos
tenham índice de 20%. Não é possível entender essa
disparidade, essa desigualdade e essa ausência de
uniformidade concreta na política pública.
Aqui, no Congresso, foi aprovada, em 2009, a
Emenda nº 59, que determinava que, a partir de 2016,
todos os brasileiros de 4 a 17 anos deveriam estar
matriculados. A PNAD de 2012 mostra que, de 4 a 5
anos – essas são outras realidades que foram diagnosticadas pela PNAD –, idades relativas à pré-escola,
tínhamos 78,2% matriculados. Na Amazônia, na Região Norte, esse percentual era de apenas 63%. Ou
seja, na Região Norte, 37% das crianças amazônidas
ainda estavam fora da pré-escola. Em Rondônia, esse
percentual é de apenas 46%, muito distante da meta
a ser alcançada.
De 15 a 17 anos, idade em que todo brasileiro
deveria estar cursando o ensino médio, 15,8% dos
jovens continuam fora da escola. Só para se ter uma
ideia da dramaticidade dos números, no Estado de
Alagoas, por exemplo, apenas 77% conseguiram essa
proeza. Mais grave, esse número esconde uma enorme distorção idade/série, porque apenas metade dos
jovens nessa faixa etária está no ensino médio; o restante está preso no ensino fundamental. Este é o outro
dado da pesquisa PNAD.
Não só aumentou o número de analfabetos, como,
mais grave que isso, em algumas regiões do País, nós
estamos mantendo crianças estagnadas, não estamos
conseguindo dar qualidade no ensino para a evolução
das crianças de uma série para outra.
E há mais um dado para o qual a pesquisa chama atenção. Esse dado claro sobre o analfabetismo
mostra o quanto esses números são dramáticos. Isso
traz também outra reflexão que considero fundamental,
que é sobre a presença privada na oferta da educação
infantil. Ela era, em 2012, equivalente a 28% no ensino
superior e chegou a 74%. Ora, o que democratiza o
acesso de todos em um país com tanta desigualdade
social e regional é a presença estatal. Por isso a necessidade de se definir o que é prioridade. Estamos
vendo, em especial no ensino superior, a ampliação do
ensino privado e o recuo da presença estatal.
Todas as experiências que citei da América Latina de redução do analfabetismo ou de declaração
de seus territórios livres do analfabetismo... Vou citar
a experiência, Senador Cristovam, do governo de V.
Exª aqui no Distrito Federal. Não tem segredo, não tem
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mágica. Não se faz educação sem forte presença estatal, sem tomada de decisão política, sem prioridades
do Estado. Não é a iniciativa privada, não é o mercado
que vai alfabetizar, porque isso não é prioridade para
o mercado. Não é a iniciativa privada que vai se preocupar com isso.
Esses que ampliam dramaticamente os números
da PNAD são os mais pobres, para os quais tem que
haver uma decisão política por parte do Estado brasileiro. E não estamos vendo essas decisões políticas,
não as estamos presenciando.
Essa PNAD, Sr. Presidente, mostra que o País
estagnou em áreas em que estava avançando timidamente e que o País piorou em áreas onde já estava
atrasado demais. O Brasil piorou mais em áreas onde
a melhora era tímida. Que país é este que vai sediar a
Copa do Mundo, que vai realizar os Jogos Olímpicos,
que vai se apresentar para o mundo com a chaga de
8% de sua população padecendo do analfabetismo?
A pesquisa apresenta dados que demonstram
que o número de analfabetos, que o índice de analfabetismo volta a crescer, que demonstram que a desigualdade de salário entre homens e mulheres volta a
crescer; que demonstram que é mais fácil encontrar
um aparelho celular do que um vaso sanitário na casa
das pessoas.
Que país é esse que se propõe a realizar Copa
do Mundo e as Olimpíadas? Quais são as prioridades
deste País?
Eu acho, Senador Cristovam, que essa é a reflexão que temos que fazer. Em momento de debater
PAC, em momento de debater esforços concentrados
aqui no Congresso, eu gostaria de apresentar uma
proposta: poderíamos fazer um esforço concentrado
no Congresso para votarmos projetos voltados para
a educação.
Quero apresentar uma sugestão. Coube-me a
honra de relatar um projeto de V. Exª, o Projeto nº
480, de 2007. À luz dessa pesquisa, é um projeto que
poderia ser parte de um pacote do Congresso para
responder a isso.
Esta é uma situação de emergência! Estamos
diante de uma situação de emergência, quando os
Poderes da República teriam de reagir.
Há um projeto de V. Exª, Senador Cristovam, que
eu relatei, que obriga os filhos de políticos a serem
matriculados em escola pública. Pois bem, estou com
o relatório desse projeto pronto. Falei, há pouco, com
o Senador Vital do Rego, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, que a matéria poderia ser votada.
Esse é um dos projetos. Penso que poderíamos
fazer, aqui, no Plenário do Senado, um esforço concentrado para votarmos projetos da educação, para

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

fazermos uma mobilização pela educação. Acredito
que o tema o requer.
Estamos retrocedendo, dando passos para trás
em um tema no qual deveríamos avançar. Essa situação é gravíssima. Esses números são uma tragédia
nacional!
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Um país que tem regiões em
que 20% de sua população padece de analfabetismo
não é um país com credenciais políticas e morais para
estar em organismos internacionais pedindo assento
em Conselho de Segurança ou pleiteando ser credenciado politicamente para falar como líder mundial.
Senador Cristovam, tenho prazer em ouvi-lo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Randolfe, talvez a palavra-chave
de tudo isso seja a que o senhor usou há algum tempo: indiferença. Nós somos indiferentes a essa crise.
Eu uso “nós” no sentido genérico, não para me referir
ao senhor, a mim, ao Senador Sérgio ou a cada um.
Uso num sentido genérico. Nós estamos nesta Casa
para enfrentar esse problema e não o enfrentamos.
No máximo, a gente faz discursos, como V. Exª está
fazendo aqui, mas não conseguimos levar os outros
a entrarem no processo de busca de caminho, de solução. Veja bem: desde 1995, nós podemos dizer que
temos governos daqueles que, pelo menos, foram de
esquerda – Fernando Henrique, Lula, Dilma. Isso quer
dizer que todos os analfabetos que hoje têm entre 15
e 25 anos foram fabricados por esses governos. Não
dá para botar mais a culpa em ninguém do passado.
Eu nem falo só que deveria haver uma campanha de
erradicação do analfabetismo, que era perfeitamente
possível fazer em 20 anos, que é o tempo de duração
desses governos. Os Constituintes estabeleceram dez
anos para resolver o problema. E foi um prazo longo.
Os países que hoje não têm analfabetismo fizeram
campanhas de prazo muito curto e rápido. Nós não fizemos. Mas, além disso, nós fabricamos analfabetos.
Nossos últimos governos são produtores de analfabetos, por conta de deixar a torneirinha aberta sem que
as crianças cheguem aos 15 anos sabendo ler. Esta
é a grande tragédia: a indiferença. Como é que a gente explica a taxa de analfabetismo do Maranhão? É
de lá um dos maiores líderes do Brasil há 50 anos. É
um membro da Academia Brasileira de Letras, talvez
um dos mais cultos Presidentes da República que o
Brasil já teve. Falo do Presidente Sarney. Se você for
escolher os cinco Presidentes mais cultos Presidentes, ele vai estar entre eles. Talvez esteja até entre os
três mais cultos. E o Maranhão ainda não fez o esforço
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para fazer a taxa de analfabetismo cair a 2% ou 3%.
É a indiferença.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – É a indiferença que vem da ideia de que
o que importa é o crescimento econômico, é a renda.
O que importa é mais meninos no ensino superior, porque dá mais voto. A ideia do ProUni foi iniciada quando
eu era Ministro. Chamava-se Programa de Apoio ao
Estudante – PAE. E foi modificado. Uma das modificações é que, para receber a bolsa, era preciso ser
alfabetizador de adultos durante seis horas por semana, durante um semestre. Ou seja, se a gente tivesse
feito isso, se tivéssemos colocado todos os alunos do
ProUni como alfabetizadores por um curto período de
seus cursos, não haveria mais essa situação. O que
aconteceu? Na hora em que o PAE foi transformado
em ProUni, tiraram isso. Por quê? Porque dá mais voto
você dar o dinheiro sem cobrar nada em troca, porque
não se quer exigir nada das pessoas que recebem.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Tínhamos de ter exigido isso! Estão
recebendo uma bolsa! Eu diria mais: aqueles que não
estão recebendo bolsa, mas que estudam em universidades públicas, estatais, financiadas pelo povo, inclusive os analfabetos, tinham de dedicar um pouco do
seu tempo como alfabetizadores. Não se quis isso pela
indiferença e por querer fazer apenas aquilo que dá
voto. Colocar um jovem na universidade satisfaz mais
do que tirar uma criança do analfabetismo. É incrível,
mas essa é a realidade. Ninguém faz festa porque
aprendeu a ler, mas faz festa quando se forma. Nós
nos acostumamos a dar mais valor àquilo que aparece, do que àquilo que tem substância, que é aprender
a ler, sem o que não se entra na universidade nem se
faz o curso. É a indiferença. Nós estamos indiferentes.
Nós estamos passando ao largo de toda a indignação
que está hoje aparecendo nas ruas. É como, eu disse
há pouco, se a gente visse a manifestação, mas não
ouvisse a manifestação; é como se os gritos fossem
dados em outra dimensão, em outra realidade diferente
da nossa. Talvez, seja isso que a gente precise quebrar. No dia em que quebrarmos a indiferença diante
do quadro da pobreza, do analfabetismo, da falta de
saúde, eu garanto que resolveremos os problemas.
Recursos o Brasil tem. O Brasil tem recursos financeiros e técnicos e dispõe de pessoas. Falta quebrar essa
indiferença diante da tragédia. Nós banalizamos o mal.
Como Hannah Arendt disse, os que fizeram a solução
final para os judeus tratavam aquilo como banalidade.
Aquilo era natural, normal, aceito. Hoje, fazemos o
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mesmo, mas, em vez de câmaras de gás, há pessoas no analfabetismo. Nós acabamos a tortura para os
presos políticos, mas ser analfabeto é um estado de
permanente tortura. A gente não sente essa dor, porque ela não dá na gente. Se analfabetismo pegasse,
a gente já tinha resolvido o problema do analfabetismo. Se educássemos um filho nosso e se ele fosse à
rua, passasse perto de um analfabeto e ficasse analfabeto, já teríamos resolvido isso, da mesma maneira
que resolvemos o problema da poliomielite – vírus é
democrático, dá em rico e dá em pobre –, da mesma
maneira que existe uma campanha fenomenal para lutar
contra o HIV, porque o HIV dá em rico e dá em pobre.
Mas o analfabetismo só dá em pobre, fome só da em
pobre, as doenças endêmicas só dão em pobre. E aí
vamos deixando, deixando, deixando, pela indiferença
da elite brasileira, da qual fazemos parte em relação
ao povo brasileiro.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Esse é o nosso grande pecado. Até 1888,
o grande pecado da elite brasileira era conviver com
a escravidão; hoje é a indiferença diante da pobreza.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Vou concluir, Sr. Presidente.
Incorporo o seu aparte, Senador Cristovam, e,
utilizando a sua citação de Hannah Arendt, digo que
estamos vivendo a banalização do mal em outra versão, estamos banalizando as chagas da miséria, condenando uma parcela da sociedade brasileira a viver
permanentemente na miséria. A realidade é isso que
os números e os dados da PNAD, lamentavelmente,
apontam e indicam para nós.
Reitero: a indiferença é que resulta na ausência
da vontade. O senhor deu exemplos: em Cuba, foram
dez anos para declarar o território livre do analfabetismo; na Venezuela, foram 15 anos; na Argentina, o
processo foi um pouco mais demorado, mas, em 20
anos, o analfabetismo foi reduzido para índices insignificantes. Ou seja, é a vontade política de fazer e de
conseguir isso em 10 anos, em 15 anos.
A Constituição brasileira de 1988, que celebraremos nos próximos dias, completa 25 anos. Vamos
celebrar! E vamos celebrar aqui o discurso de Ulysses Guimarães em 5 de outubro de 1988. Veja que,
no discurso de Ulysses em 1988, ele falava: somos 30
milhões de analfabetos, 14% da população brasileira.
(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Em 1998, Ulysses falava de 14%
da população brasileira padecendo do analfabetismo.
De 1998 a 2013, passaram-se 25 anos, e esse índice
é de 8%. Nós reduzimos, em 25 anos, 6%. E ainda se
verifica na PNAD o retrocesso: o aumento do número
de analfabetos. É algo inaceitável, que não pode ser
tratado como normal! Tratar isso como normal, como
diria Hannah Arendt, que V. Exª citou, é banalizar o mal.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues. V. Exª, como o Senador Cristovam Buarque, fez
nesta noite uma importante reflexão sobre a situação
atual da educação no Brasil, relatando fatos que não
nos deixam nada orgulhosos, que é o retrato do analfabetismo em algumas unidades federativas do Brasil,
em especial naquelas da Região Nordeste e da Região
Norte, onde ainda há números alarmantes.
No entanto, vejo também que nós estamos caminhando para um futuro em que erradicaremos o
analfabetismo no Brasil, no momento em que a classe
mais analfabeta é a classe idosa no Brasil – estes, por
evento natural, deixam este mundo para irem para outro
numa velocidade muito maior do que os mais jovens
– e em que ainda temos muito a avançar na infraestrutura e nas estruturas educacionais que precisam dar
ao cidadão brasileiro uma qualidade de ensino ou dar
o ensino para erradicarmos de vez o analfabetismo.
Acredito no Brasil, Senador Cristovam e Senador
Randolfe. Acho que o Brasil é o País do futuro e precisa de pessoas como V. Exªs, para estarem na tribuna
do Senado, durante os debates do Senado, colocando
suas posições e fazendo uma reflexão do que entendem para a educação no Brasil.
Nós não educamos um povo somente ensinando-o
a falar e a escrever. Nós temos de ensinar esse povo
a entender, a ler, a compreender o que está escrito e,
muito mais que isso, a compreender o ambiente em
que vive.
Então, com essas reflexões, desejo a todos uma
boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da
República a Mensagem nº 417 de 2013, na origem,
autuada como Mensagem nº 89/2013-CN, que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão
Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2013.
É a seguinte a Mensagem na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – A matéria vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O calendário de tramitação da Mensagem do

até 4/11
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prazo para apresentação,
publicação, distribuição
e votação do relatório
e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, estabelecido nos termos do art.
120 da Resolução nº 1, de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 1º-10-2013
até 6/10
até 21/10
até 28/10

prazo para publicação e
distribuição da matéria;
prazo para apresentação
de relatório;
prazo para apresentação
de emendas ao relatório;
e

A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 2 de outubro do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos termos
do art. 113 da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012,
a Mensagem nº 419, de 2013, na origem, autuada
como Mensagem nº 90/2013-CN, que encaminha ao
Congresso Nacional o relatório de avaliação do cumprimento da meta do superávit primário, referente ao
segundo quadrimestre de 2013.
É a seguinte a Mensagem na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 2006-CN, o calendário estabelecido será
publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 1-10-2013
até 6/10
até 21/10
até 28/10
até 4/11

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

A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 2 de outubro do corrente.
A mensagem segue à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 403, DE 2013
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre
doações às universidades.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 53 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte §
2º, renomeando-se seu parágrafo único como § 1º:
“Art. 53. ..........................................................
........................................................................
§ 2º As doações, inclusive monetárias, podem
ser dirigidas a setores ou projetos específicos,
conforme acordo entre doadores e universidades.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nos tempos atuais, marcados por avanços rápidos
no campo tecnológico, o elemento mais marcante da
desigualdade entre os países consiste na produção do
conhecimento. Não há por que esperar que os detentores das tecnologias mais avançadas se disponham a
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compartilhar gratuitamente suas descobertas, de forma
a criar um mundo menos desigual. Portanto, é imperiosa a adoção de políticas públicas que favoreçam o
desenvolvimento da pesquisa científica no interior de
nossas fronteiras.
Nos países mais desenvolvidos, é comum que
as grandes empresas industriais mantenham centros
de pesquisa científica para o desenvolvimento de tecnologias que lhes permitam conquistar posições mais
vantajosas no mercado. Ainda assim, as universidades
e outras instituições de pesquisa, públicas e privadas,
sem fins lucrativos, desempenham papel relevante na
produção científica.
No Brasil, a maior parte das pesquisas ocorre
nas universidades, principalmente nas públicas. Apesar
de a autonomia, inscrita no art. 207 da Constituição
Federal, ter garantido algumas prerrogativas para as
universidades, a falta de regulamentação da especificidade de sua situação jurídica por vezes prejudica
a agilidade de sua administração e a consecução de
seus fins, inclusive o de produzir novos conhecimentos
e tecnologias. Dada essa dificuldade de regulamentação
por questões políticas e ideológicas, o legislador tem a
opção de estabelecer normas avulsas que contribuam
para a boa gestão das universidades.
É nesse contexto que apresentamos o presente
projeto de lei. A maior parte dos recursos financeiros
das universidades públicas advém de dotações orçamentárias oriundas das receitas de impostos. É pouco comum ver as universidades brasileiras obterem
recursos de doações, diferentemente do que ocorre
nos Estados Unidos, por exemplo, em que magnatas
e grandes empresas doam, sem a necessária expectativa de receber incentivos fiscais, vultosas somas
monetárias e valiosos bens para universidades públicas e privadas sem fins lucrativos.
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), determina, em seu art. 53, inciso X, que as universidades podem receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de
convênios com entidades públicas e privadas. Embora
não existam dificuldades jurídicas para a aceitação de
doações monetárias pelas universidades públicas, recursos eventualmente recebidos dessa forma passam
a fazer parte do seu orçamento global. Isso tende a
desmotivar a prática de doações, pois potenciais doadores ficam sem garantias sobre a destinação dos
recursos e não podem favorecer linhas de pesquisa
que julguem mais relevantes.
Decerto, no exercício de sua autonomia, cabe à
universidade decidir sobre o seu planejamento e atividades que devem receber prioridade. Contudo, as
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intenções do doador também precisam ser consideradas. Desse modo, o presente projeto estabelece que
as doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas
a setores ou projetos específicos, conforme acordo
entre doadores e instituições universitárias.
Temos a expectativa de que uma norma como a
que sugerimos possa, na sua simplicidade, estimular a
prática das doações dirigidas para o desenvolvimento
de pesquisas no âmbito universitário brasileiro. Desse
modo, solicitamos o apoio das Senhoras e Senhores
Congressistas para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras,
as seguintes atribuições:
I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos
e programas de educação superior previstos nesta Lei,
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o
caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)
II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
III – estabelecer planos, programas e projetos
de pesquisa científica, produção artística e atividades
de extensão;
IV – fixar o número de vagas de acordo com a
capacidade institucional e as exigências do seu meio;
V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;
VI – conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII – firmar contratos, acordos e convênios;
VIII – aprovar e executar planos, programas e
projetos de investimentos referentes a obras, serviços
e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;
IX – administrar os rendimentos e deles dispor
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos
respectivos estatutos;
X – receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios
com entidades públicas e privadas.
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos
recursos orçamentários disponíveis, sobre:
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I – criação, expansão, modificação e extinção
de cursos;
II – ampliação e diminuição de vagas;
III – elaboração da programação dos cursos;
IV – programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V – contratação e dispensa de professores;
VI – planos de carreira docente.
(Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 404, DE 2013
Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 3.688,
de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), para punir o uso de máscaras ou outros objetos que impeçam a
identificação da pessoa em locais públicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro
de 1941, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
“Art. 39-A. Manter a face coberta, em local
aberto ao público, com máscara ou outro objeto que impeça sua identificação, sem motivo
razoável ou com o propósito de dificultar ações
preventivas ou repressivas dos órgãos de segurança pública e persecução penal:
Pena – multa.
Parágrafo único. Considera-se fundado em motivo razoável, para fins deste artigo, o uso da
máscara ou objeto quando autorizado por lei ou
regulamento, justificado por razões de saúde
ou profissionais, ou ainda quando compatível
com as condições usuais de sua utilização no
curso de práticas desportivas, festas, manifestações artísticas, tradicionais ou religiosas.”
Justificação
A liberdade de reunião é consagrada pela Constituição de 1988 em seu art. 5º, assim como o é a liberdade de manifestação de pensamento. No entanto,
como todos os outros direitos fundamentais, elas não
são absolutas, mesmo porque a existência de direitos absolutos é incompatível com a própria ideia de
direitos fundamentais. Com efeito, o exercício, por um
indivíduo, de seu direito encontra limites no exercício
do mesmo ou de direito distinto por outro indivíduo. A
doutrina e a jurisprudência constitucionais reconhecem, também, a possibilidade de o legislador impor
restrições a direitos fundamentais com o objetivo de
proteger outros bens constitucionalmente relevantes,
como a segurança e a saúde públicas.

516

68280 Quarta-feira 2

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em verdade, a própria Constituição Federal já
sinaliza a legitimidade do legislador para impor restrições às liberdades de reunião, quando dispõe que a
proteção a ela conferida só é assegurada quando seu
exercício é pacífico e sem armas. Não estão protegidas,
portanto, as manifestações violentas ou que atentem
contra a incolumidade de pessoas e bens. Segundo a
famosa doutrina dos poderes implícitos, se a Constituição atribuiu determinadas missões ao Estado, deve-se
presumir que lhe tenha permitido valer-se de todos os
meios para seu cumprimento que por ela não tenham
sido expressamente vedados e se revelem razoáveis
e proporcionais.
Em junho passado, o Brasil viveu um momento
de efervescência democrática, com milhares de pessoas ocupando as ruas e praças das grandes cidades,
para legitimamente protestar contra a corrupção e pela
melhoria dos serviços públicos. A beleza cívica desses
eventos, no entanto, foi prejudicada pela ação minoritária de grupos de vândalos, que, infiltrando-se no
meio da multidão e utilizando máscaras para dificultar
sua identificação, promoveram quebra-quebras, depredação do patrimônio público e privado, e até mesmo
saques. As operações policiais de contenção do vandalismo e de responsabilização dos infratores foram
em grande parte comprometidas em razão da tática
do disfarce daquelas gangues. E a própria população
ordeira que saiu às ruas para exercer legitimamente
seu direito de manifestar-se foi vítima dessa situação
de enfrentamento entre a força policial e os vândalos.
Não é de se espantar, portanto, que, em pesquisa do Instituto Datafolha realizada em 15 de setembro
passado, 89% dos paulistanos tenham se manifestado
contra o uso de máscaras nos protestos de rua. Importantíssimas liberdades, como são as de reunião e
de manifestação do pensamento, não podem servir de
pálio para práticas criminosas. E parece indiscutível que
o uso de máscaras e outros elementos de disfarce nas
manifestações tem servido para dificultar a identificação
dos vândalos. Essa afirmação não constitui nenhuma
teoria ou elucubração sociológica. Trata-se do simples
registro de um fato, algo que todos os brasileiros puderam acompanhar nos últimos meses.
Outros países democráticos têm enfrentado esse
mesmo tipo de dificuldade de compatibilizar o exercício
das liberdades constitucionais de reunião e manifestação de pensamento com a proteção de outros direitos
igualmente protegidos pela Constituição. E a resposta,
em diversos deles, tem sido a de estabelecer sanções
penais para o uso de máscaras e disfarces em locais
públicos por indivíduos com o propósito de evadir-se à
aplicação da lei penal pelos atos de vandalismo.
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Em 2009, a França modificou seu Código Penal,
para prever a punição, com multa, de pessoa que, dentro
de uma manifestação de rua ou em suas proximidades,
voluntariamente ocultar o rosto com o fim de escapar
à identificação no caso de risco de perturbação da ordem pública (artigo R-645-14). A validade da norma foi
confirmada pelo Conselho de Estado francês.
Também na França, em 2010, foi aprovada a Lei
nº 1.192, conhecida como Lei contra a ocultação do
rosto em espaço público, que tem um âmbito de aplicação maior do que o citado artigo do Código Penal, pois
pune com multa o uso, em qualquer espaço público,
de qualquer peça de vestuário com o fito de ocultar a
face. Faz-se exceção apenas às peças prescritas ou
autorizadas pela legislação, bem como aquelas cujo
uso é justificado por razões de saúde ou motivos profissionais, aquelas que se inscrevem no quadro das
práticas desportivas, de festas ou manifestações artísticas ou tradicionais. A lei foi submetida ao Conselho
Constitucional francês, que não vislumbrou inconstitucionalidade nela, fazendo apenas a reserva de que
a lei deve ser interpretada de modo a não impedir o
exercício da liberdade religiosa em lugares de culto
abertos ao público.
Lei semelhante à francesa foi adotada na Bélgica,
em 2011, para interditar o uso, em espaços abertos
ao público, de peça de vestuário que esconda total
ou parcialmente o rosto, de maneira a dificultar a sua
identificação. A Corte Constitucional belga, ao apreciar
a validade da Lei, proferiu decisão no mesmo sentido
daquela prolatada pelo Conselho Constitucional francês, reconhecendo, pois, a constitucionalidade do ato
normativo.
Diversos exemplos de normas semelhantes poderiam ser citados. As legislações de vários Estados
norte-americanos, como a da Califórnia, da Virgínia, de
Michigan, de Minnesota e de Nova York, vedam o uso
de máscaras e peças de vestuário para ocultar o rosto
em locais públicos. Igualmente o faz o Regulamento
da cidade canadense de Montreal sobre a prevenção
de perturbações da paz, da segurança e da ordem
pública, e sobre a utilização do domínio público. Muitos Cantões suíços, como os de Zurique, Lucerna e
Berna, também preveem, em suas legislações, normas
que vedam a ocultação da face em espaços públicos.
De resto, como sustenta o professor Antônio
Francisco de Sousa, eminente juspublicista português,
proibir o uso de máscara insere-se na necessidade garantir o desenrolar pacífico da reunião ou manifestação.
Na verdade, a participação com a intenção de praticar
atos de violência não se enquadra no âmbito de proteção da liberdade de reunião e de manifestação. Essa
intenção pode ser extraída, de forma genérica, do uso
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de máscara (Reuniões e Manifestações no Estado de
Direito. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 143). Segundo o
jurista, os participantes disfarçados devem, pois, ser
vistos como uma reserva objetiva de perigo.
A necessidade de providências no sentido de coibir a ação de vândalos mascarados em manifestações
é tamanha que, mesmo na inexistência de disciplina
legislativa, já se observam algumas decisões judiciais
proibindo o uso de máscaras nos protestos, como
ocorreu recentemente em medida cautelar deferida
pelo juízo da Vara Cível de Cosmópolis, em São Paulo,
de que dá notícia o jornal O Estado de S. Paulo, em
sua edição de 5 de setembro passado. Até para que
não paire dúvidas quanto à legitimidade desse tipo de
restrição, bem como para se estabelecer uma baliza,
seja quanto às hipóteses em que a ocultação do rosto
em locais públicos é vedada, seja quanto à punição
a ser aplicada, entendemos que a melhor solução é
acrescentar dispositivo à Lei de Contravenções Penais, vedando a conduta e estabelecendo multa para
os infratores, sem prejuízo, é claro, da responsabilização dos vândalos pelos danos que provocarem às
pessoas e bens, o que já é objeto de regulação nos
Códigos Penal e Civil.
Por fim, esclarecemos que o valor da multa aplicável nas contravenções, conforme entendimento pacífico
do Poder Judiciário, segue o mesmo critério fixado no
art. 49 do Código Penal para os crimes, variando entre
10 e 360 dias-multa, sendo que o dia-multa não pode
ser inferior a um trigésimo nem superior a cinco vezes
o salário mínimo vigente. Assim, em valores atuais, a
multa a ser aplicada na hipótese regulada no projeto
não poderá ser inferior a duzentos e vinte e seis reais.
Em face das razões aqui apresentadas, solicitamos o apoio de nossos Pares, para aprovação do
presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Lei das Contravenções Penais
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição,
Decreta:
LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS
CAPíTULO IV
Das Contravenções Referentes à Paz Pública
Art. 39. Participar de associação de mais de
cinco pessoas, que se reunam periodicamente, sob
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compromisso de ocultar à autoridade a existência,
objetivo, organização ou administração da associação:
Pena – prisão simples, de um a seis meses, ou
multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.
§ 1º Na mesma pena incorre o proprietário ou
ocupante de prédio que o cede, no todo ou em parte,
para reunião de associação que saiba ser de carater
secreto.
§ 2º O juiz pode, tendo em vista as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, quando lícito o objeto
da associação.
Art. 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo
inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato
oficial, em assembléia ou espetáculo público, se o fato
não constitue infração penal mais grave;
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre
ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz
de produzir pânico ou tumulto:
Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Art. 42. Perturbar alguem o trabalho ou o sossego alheios:
I – com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa,
em desacordo com as prescrições legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
(À Comissão de Reforma do Código Penal)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.156 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 Rádio – Central
Brasileira de Notícias – CBN, que está comemorando 22
anos de atividade no dia 1º de Outubro de 2013, bem
como seja encaminhado o referido voto à sua Diretora
Nacional de Jornalismo, Jornalista Mariza Tavares, no
seguinte endereço: CBN – Rua do Russel, 434 – Glória. Rio de Janeiro/ RJ – 22210-010.
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Justificação
A rádio que toca notícia. O slogan que acompanha a CBN (Central Brasileira de Notícias) traduz
à perfeição um conceito que, até o dia 1º de outubro
de 1991, quando foi criada a emissora, não existia no
Brasil. O modelo all news da Rede CBN foi pioneiro e,
atualmente, está presente nas principais cidades brasileiras, com quatro emissoras próprias (São Paulo, Rio
de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte) e 28 afiliadas.
Informação correta e isenta, com espaço para a
pluralidade de opiniões e análise crítica do que está por
trás dos fatos: este é o conceito do jornalismo praticado
pela CBN. São cerca de 200 jornalistas, entre repórteres, produtores, editores, âncoras e comentaristas.
A CBN também mantém parcerias com a BBC Brasil,
que abastece a rede com material exclusivo para os
ouvintes; com a RFI Português, seção brasileira da Radio France; e a Rádio ONU – sempre com o objetivo de
ter acesso ao noticiário internacional através de fontes
que compartilham os mesmos valores jornalísticos de
qualidade e isenção.
Já no início de sua trajetória, a CBN esteve presente na conferência Rio-92, com um estúdio montado
dentro do Riocentro, onde se realizava o evento. Ainda
durante o ano de 1992, a CBN acompanhou momentos decisivos da política do país, transmitindo os depoimentos na CPI de PC Farias, como o do motorista
Eriberto França, uma das principais testemunhas do
caso que resultou no impeachment do presidente Fernando Collor.
Em 2006, quando a CBN completou 15 anos, foi
lançado o livro “CBN, a rádio que toca notícia: a história
da rede e as principais coberturas; jornalismo político,
econômico e esportivo; a construção da marca; o modelo de negócio”, pela Editora Senac-Rio. Em 2009,
para comemorar o seu 18º aniversário, a CBN decidiu
criar o Prêmio CBN de Jornalismo Universitário. Já em
2011, no aniversário de 20 anos, foi lançado o Manual
de Redação CBN.
E para comemorar seu aniversário de 22 anos,
que ocorre em 1º de outubro, a rádio CBN promove um
rodízio entre seus âncoras e colunistas, fazendo seu
time apresentar o programa do colega. A rádio também
lançará um Manual de Redação em versão eletrônica, com um capítulo inédito sobre jornalismo digital.
Na data também serão anunciados os vencedores da
5ª edição do Prêmio CBN de Jornalismo Universitário.
Parabéns a todos os repórteres, redatores, operadores, editores, chefes de reportagem, coordenadores,
âncoras e comentaristas, por estarem sempre renovando o compromisso com os ouvintes e internautas
dando informações sobre os fatos mais relevantes que
acontecem na cidade, no país e no mundo. Parabéns
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CBN por esses 22 anos de jornalismo, sendo uma referência em informação de qualidade.
Sala das Sessões, 1 de Outubro de 2013. – Senadora vanessa grazziotin.
REQUERIMENTO
Nº 1.157 DE 2013
Requeiro nos termos do Artigo 255, inciso II,
alínea c, número 12 do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Projeto de Decreto Legislativo n.º 85,
de 2013, seja remetido à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, por estar no âmbito da
sua competência.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.158, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 13 c/c art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada
minha ausência dos trabalhos desta Casa no período
de 7 a 11 de outubro de 2013, como representação a
serviço do Senado Federal, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE, tendo em vista que estarei
integrando a comitiva brasileira na Feira do Livro de
Frankfurt 2013, da qual o Brasil é convidado de honra.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente do País no período de 6 a 12 de outubro de 2013.
Sala das Sessões, em – Senador Ciro Miranda,
PSDB-GO
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO
Nº 1.159, DE 2013
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 126, de 2011, este já apensado
ao Projeto de Lei do Senado nº 381, de 2008, mediante
o Requerimento nº 850, de 2013, por versarem, todas
as proposições, sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – A Presidência recebeu do Presidente do Conselho da Justiça Federal, Ministro Felix
Fischer, o Ofício nº 2013/04609, autuado como Ofício
nº 39/2013-CN, que encaminha o Relatório de Gestão
Fiscal do 2º quadrimestre de 2013.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O calendário de tramitação, estabelecido nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 1º-10-2013
Até 6/10

prazo para publicação da matéria;

Até 21/10

prazo para apresentação de relatório;

Até 28/10

prazo para apresentação de
emendas; e

Até 4/11

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 2 de outubro do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, celebrar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, neste 1º de outubro, é motivo
de orgulho para todos nós, especialmente por vermos
que nosso País passou a reconhecer com o devido
mérito a relevância de se executar políticas públicas
em benefício da população mais velha.
Acredito que não há país em que o idoso tenha
sido mais valorizado nos últimos anos que o Brasil.
Sem dúvida, quando o brasileiro tem a oportunidade
de visitar terras estrangeiras, toma enorme susto com
o certo descaso das autoridades locais em relação a
prioridades de atendimento e de transportes destinadas
à população da terceira idade. Nos Estados Unidos,
por exemplo, não se encontram vagas especiais nos
estacionamentos reservadas aos motoristas idosos.
Tampouco nas agências bancárias, ou mesmo nos
supermercados, se montam caixas para atendimento
preferencial.
E isso não é tudo. Por exemplo, no embarque de
ônibus municipais, não importa se o passageiro tem
mais ou menos de 60 anos: a obrigatoriedade do bilhete
ou do equivalente em moeda é universal Em suma, no
panorama institucional norte-americano, a cultura de
deferência ao idoso é praticamente nula, não enxer-
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gando na terceira idade qualquer compromisso devido
pelo Estado ou pela sociedade. Essa parcela da população não recebe retribuição pelo trabalho executado
por anos e anos e tem negadas as condições de vida
compatíveis com as fragilidades inerentes à estrutura
física e psicológica dos mais velhos.
Nesse contexto, devemos reiterar que o Brasil
avançou muito, implementando mudanças significativas tanto no plano da consciência do povo sobre o
respeito e a gratidão às gerações mais velhas, quanto
no plano das políticas públicas concedendo prioridade
aos serviços prestados à terceira idade. Em síntese, o
esforço social e institucional tem sido bastante significativo em terras brasileiras, mas ainda há muito por
realizar nesta área.
Com essa ressalva em mente, não custaria nada
recordar que um estudo feito em São Paulo, pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, mostrou que os idosos têm 3,7 vezes mais risco
de desnutrição do que os pacientes adultos. Foram
analisados dados de 950 pacientes, entre homens e
mulheres, acima de 18 anos de idade, internados no
Serviço de Cardiologia do Hospital do Servidor Público Estadual.
Depois de analisar dados sobre peso e altura para
determinar o índice de massa corpórea dos idosos, de
acordo com o especificado pela Organização Mundial
da Saúde, o resultado apontou que 46,3% dos casos
tinham risco de desnutrição. Enquanto nos pacientes
com mais de 60 anos o risco foi de 53%, nos adultos,
apenas 23%. Na avaliação dos especialistas, seriam
vários os fatores que podem interferir no aparecimento da desnutrição, como baixa ingestão de alimentos,
complicações relacionadas a doenças cardiovasculares, idade avançada e perda de peso involuntária.
Nessa mesma linha de problemas, especialistas
apontam que o tempo de lazer dos idosos, no Brasil,
tem sido extenso, porém, mal aproveitado. Pelo menos é isso o que constataram alguns pesquisadores
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao
analisarem a relação entre o uso do tempo dos idosos e o estado de saúde. Eles explicam, entre outras
coisas, que 26% do dia dos idosos é dedicado a atividades de lazer, porém com pouca contribuição para a
melhoria da saúde.
Verifica-se, assim, que, a rigor, a maior parte
do tempo do idoso é empregado em lazer, mas um
lazer ocioso, passivo, distribuído entre um programa
televisivo e um descanso no sofá. Na perspectiva da
terapia ocupacional, tal quadro deveria ser trocado por
um lazer ativo, proporcionando benefícios à saúde,
tais como artesanato, dança, natação e até mesmo
rodas de conversa.
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Sr. Presidente, segundo estimativa divulgada
neste mês pelo IBGE, o número de brasileiros acima
de 65 anos deve praticamente quadruplicar até 2060,
confirmando, portanto, projeções de envelhecimento
acelerado da população já apontadas pelos demógrafos. Amparada pela maior expectativa de vida, tal estimativa integra uma série de projeções populacionais
baseadas no Censo de 2010. Na avaliação dos pesquisadores, a população com essa faixa etária deve
passar de 14,9 milhões em 2013 para 58,4 milhões
em 2060. Não por acaso, ao longo deste período, a
expectativa média de vida do brasileiro deve aumentar
dos atuais 75 anos para 81 anos.
Com a mudança da estrutura etária brasileira,
resultado da redução do número de jovens e do aumento da população idosa, o Brasil deve passar por
profundas transformações socioeconômicas. A principal delas diz respeito ao que especialistas chamam de
“bônus demográfico” ou “janela de oportunidades”. Tal
conceito engloba as oportunidades que surgem para
o país quando o número de pessoas consideradas
economicamente produtivas é maior do que a parcela
da população dependente. Prova disso é que matéria
divulgada recentemente pelo jornal “O Globo” abordava a abertura de vagas para estágio universitário nas
empresas com participação crescente de alunos com
mais de 60 anos.
Dessa forma, pressões econômicas, sociais e
políticas justificam, em si, reflexões mais sérias sobre
o impacto do envelhecimento da população brasileira
sobre o modelo de desenvolvimento social a ser adotado nas próximas décadas. Nesse sentido, Sr. Presidente, projetos para promover o amparo aos idosos
devem se tornar cada vez mais importantes na agenda
do Congresso Nacional.
A construção de uma política permanente e eficaz
para a terceira idade é uma das minhas preocupações
e fez parte da lista de prioridades de meu mandato. E
oportuno ressaltar duas proposições que apresentei
para oferecer mais proteção e melhor qualidade de
vida para a população acima dos 60 anos. Uma delas
é o PLS 47/2012, que pretende proteger as mulheres
idosas vítimas de violência doméstica. Esse projeto dá
prioridade às idosas no atendimento nas delegacias e
estabelece que, quando houver violência contra essas
mulheres, deverá ser aplicado o disposto na Lei Maria
da Penha. Sr. Presidente, há pesquisas que indicam
que as mulheres idosas são as principais vítimas de
violência e os maiores agressores são os filhos, por
incrível que pareça. É preciso mudar esse cenário que
nos envergonha.
A saúde do idoso é o tema do outro projeto que
mencionei. O PLS 12/2011 pretende beneficiar o cida-
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dão que utiliza de forma permanente medicamentos
de uso controlado. A proposta estabelece isenção no
Imposto de Renda para despesas com remédios desse
tipo. Essa iniciativa vai dar mais amparo à população
que precisa fazer uso desse tipo de medicamento,
mas com certeza irá aliviar bastante o orçamento do
idoso, que gasta grande parte de seu salário cuidando da saúde.
Sr. Presidente, recentemente, ações para o combate e amparo de doenças crônicas e não transmissíveis foram, recentemente, consideradas pela ONU
uma prioridade para as políticas públicas. Iniciativas
desse tipo ainda são modestas no Brasil, de modo que,
repito, devemos colocar essa tarefa na lista dos itens
mais importantes que o Congresso precisa discutir.
Esse assunto, inclusive, foi tema de discurso que fiz em
plenário alertando para a necessidade de nos prepararmos para o envelhecimento da população brasileira.
Para encerrar, cumpre-nos congratularmos com
nossa população mais idosa, ressaltando que o Brasil
tem adquirido uma postura de muito respeito e reconhecimento ao valor social da “terceira idade”. E por
isso mesmo, não devemos nos descuidar quanto ao
fato de que o Brasil está enfrentando um processo de
envelhecimento rápido, como eu já mencionei anteriormente nesta tribuna, o que exige, então, um olhar
mais cuidadoso para esse importante estágio da vida.
Envelhecer não deve ser razão para o desamparo,
pelo contrário.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs e
Srs. Senadores, senhoras e senhores telespectadores
da TV Senado.
Hoje (01), mais quatro (4) médicos brasileiros
participantes do programa Mais Médicos, se apresentaram à Secretaria Municipal de Saúde dos municípios
de Iracema, Mucajai, Normandia e Boa vista, nossa
capital, que terá mais um profissional para o Distrito
Sanitário Especial Indígena (DSEI – Leste). Eles fazem parte dos profissionais que aceitaram participar
do programa ‘Mais Médicos para o Brasil’, lançado em
julho, pelo governo federal, e que compõe a Medida
Provisória (MP) 621/13, que o institui.
O ‘Mais Médicos’, como sabemos, faz parte de
um amplo pacto proposto pelo governo federal, para
melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) e garantir atendimento às pessoas,
nas periferias das grandes cidades e nos municípios
situados nas regiões mais carentes do país.
Desde o dia 23 de setembro, médicos estrangeiros e brasileiros estão tendo os primeiros contatos
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com uma legião de pessoas que residem em grandes
metrópoles e municípios do interior do país, onde a
carência de atendimento na área de saúde pública é
a marca maior.
Os objetivos essenciais do programa ‘Mais Médicos’ são a ampliação do número de profissionais nas
regiões carentes do país, e a aceleração dos investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de
saúde pública.
Para alcançar estes fins, o governo irá investir
até 2014, R$ 15 bilhões na expansão e na melhoria da
rede pública de saúde em todo o país. Deste montante,
R$ 7,4 bilhões já estão contratados para a construção
de quase 16 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS);
818 hospitais, que já estão em obras; e 877 Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs 24h), sendo que 601
destas já estão em obras.
Outros R$ 5,5 bilhões serão usados na construção, reforma e ampliação de unidades básicas e
UPAS, além de R$ 2 bilhões que irão para a reforma
de 14 hospitais universitários. O Ministério da Saúde
estima um investimento da ordem de R$ 542 milhões
até dezembro, destinados aos gastos assumidos desde
o início das atividades, em agosto passado.
Todos os profissionais – brasileiros e estrangeiros – receberão uma bolsa federal de R$ 10 mil, que
será paga pelo Ministério da Saúde, mais uma ajuda
de custo para moradia e alimentação e especialização
em Atenção Básica, durante os três anos de validade
do programa.
A sociedade brasileira já deu demonstrações
claras de que aprova o programa ‘Mais Médicos’. O
Conselho Federal de Medicina (CFM) também já sinalizou que indicará as entidades locais para a emissão
de registros provisórios dos profissionais do programa.
Aqui nesta casa de Leis, fechamos acordos com
os ministros Alexandre Padilha, da Saúde, e Aloizio
Mercadante, da Educação, e também com líderes da
base aliada na Câmara dos Deputados, para eliminarmos do texto, o treinamento obrigatório para todos os
médicos formados no Brasil. Este treinamento se daria por dois anos no Sistema Único de Saúde (SUS).
Foi bem aceita a proposta do relator da comissão mista da MP, o deputado federal Rogério Carvalho
(PT-SE), que defende a criação de um programa de
treinamento em atenção básica à saúde e em urgência
e emergência no âmbito do SUS, com duração de um
a dois anos, dentro das próprias residências médicas,
onde o médico se especializa em uma das 54 áreas da
medicina. O relator defende, também, a universalização
da residência médica, de forma a garantir vagas para
todos os médicos que se formarem no país.
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Minha expectativa de aprovação do relatório se
cumpriu hoje, na Comissão Mista que apreciou a MP.
Desta forma, as duas Casas do Congresso Nacional
poderão votar a MP até 8 de novembro próximo, data
limite de sua validade. Se assim procedermos, estaremos a ouvir, de fato, os clamores das ruas, especialmente, das pessoas que precisam de saúde pública e
que habitam o chamado Brasil profundo.
Vindos de vários países, os profissionais de medicina estrangeiros ou que estudavam fora do país,
chegaram a 13 Estados da federação onde passam
por acolhimento e o conhecimento das estruturas em
que irão trabalhar. São eles: Maranhão, Alagoas, Piauí,
Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Acre, Tocantins, Pará, Amazonas e
Amapá. Do Nordeste, o Estado com situação mais dramática é o Maranhão, com 0,58 médicos por habitante.
Do Nordeste, o Estado com situação mais dramática é o Maranhão, com 0,58 médicos por habitante. Ou seja, no Maranhão, há um médico para cada
1.917 habitantes.
No Norte do país, a demanda por médicos é de
1.764, em 328 municípios. Neste ranking, felizmente,
meu Estado de Roraima se apresenta em melhor condição na região, ocupando a 13ª posição, com 1,21
médicos por mil habitantes.
Mas nos demais Estados da região, o quadro é
desolador. Em Tocantins, temos um médico para cada
1.329 habitantes. No Acre, é um médico para cada
1.374 habitantes. Em Rondônia, há um médico para
cada 1.450 habitantes. No Amapá, tem-se um médico
para cada 1.484 habitantes e, no Pará, em pior situação, há um médico para cada 1.500 habitantes.
Justifica-se, portanto, o fato de que em várias
cidades e capitais destas duas regiões, os profissionais de medicina terem sido recebidos com festas e
manifestações. Outra vertente do programa refere-se
ao investimento em formação especializada. Por meio
do pacto pela saúde, serão abertas 11,5 mil vagas nos
cursos de medicina e 12,4 mil vagas para residência
até 2017, com a finalidade de formar especialistas. A
meta é tirar o Brasil da cifra de 374 mil médicos atuais, para 600 mil profissionais de medicina até 2026.
Em nosso país, a média é de 1,83 médicos para
cada mil habitantes. Uma realidade totalmente adversa a de países do próprio continente nosso. No vizinho Uruguai, por exemplo, há 3,7 médicos para cada
1.000 habitantes. A Argentina tem 3,2 para o mesmo
tanto de habitantes, e o México possui 2,0, para tender
cada mil habitantes. Enquanto isso, o Brasil tem tão
somente 1,83 profissionais que devem atender cada
porção de 1.000 moradores.
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Quando a comparação é feita com os países ricos
da Europa, a disparidade revela gritante entre a situação
do Brasil e a das economias desenvolvidas. São duas
vezes mais médicos na Europa que no Brasil -33,3 a
cada 10 mil habitantes. O estudo mostra que há 48 médicos na Áustria para cada 10 mil cidadãos. Na Suíça,
são 40. Na Bélgica, 37. Na Dinamarca, 34. Na França, 33.
Levantamento feito pelos Ministérios da Saúde
e da Educação mostra que 22 Estados da federação
estão abaixo da média nacional – de 1,8 médicos por
mil habitantes. Cinco desses 22 estados têm menos
de um médico por mil habitantes, e três deles estão
da nossa região, o Norte do Brasil. São eles – Acre
(0,94), Amapá (0,76) e Pará (0,77).
Estamos, portanto, no momento decisivo, de debatermos e votarmos, agora em plenário, a MP que institui
o programa ‘Mais Médicos’. A aceitação deste programa
pela sociedade é demonstração de que estamos diante
de uma oportunidade imprescindível de mudarmos a realidade atual, amenizando o sofrimento da população,
especialmente na área de saúde; desta feita, garantindo aos cidadãos brasileiros o acesso constitucional aos
serviços de saúde, que é um direito humano.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs
Senadoras e aos Srs. Senadores que será realizada
sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14h, com a
Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 624, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 624, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da
União e de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor de um bilhão,
seiscentos e quarenta e oito milhões de reais,
para os fins que especifica.
Parecer sob nº 53, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Senador Wilder Morais
(DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Aelton
Freitas (PR/MG), favorável à Medida Provisória; e pela inadmissão das Emendas nºs 1 a 6,
oferecidas perante aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 24.09.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 29.09.2013)
Prazo final: 13.10.2013
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 15, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.095, de 2013 -art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que
institui o Programa Fronteira Agrícola Norte e
dá outras providências.
A matéria tem parecer favorável da CCJ, e depende de parecer da CAE, CDR e CRA.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio Souza, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
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Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
6
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.
7
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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.
br/atividade/plenario/sf Informações: Subsecretaria de Informações -3303-3325/3572/7279
8
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 Cons-
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tituição 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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
9
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 20, 28 e 43, de
2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº 349/2001, na Câmara
dos Deputados, tendo como primeiro signatário
o Deputado Luiz Antonio Fleury), 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.
Parecer favorável, sob nº 1.063, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Souza, com votos
em separado dos Senadores Pedro Taques e
Randolfe Rodrigues, e contrários dos Senadores Aloyzio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes.
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11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 755, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 20, 28 e 43, de
2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2013, tendo como primeiro
signatário o Senador Paulo Paim, que
altera os arts. 52, 55 e 66, da Constituição
Federal, para estabelecer o voto aberto nos
casos em que menciona, terminando com o
voto secreto do parlamentar.
Parecer favorável, sob nº 645, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 20, 28 e 43, de
2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 2013, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Valadares,
que altera os artigos 47 e 52 da Constituição
Federal, para estabelecer o voto aberto nas
deliberação de cada casa e do Congresso
Nacional.
Depende de parecer da CCJ.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
35, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e
altera a redação do inciso VIII do art. 84 da
Constituição Federal, a fim de tornar privativa
do Senado Federal a competência para decidir
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
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14
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), queque 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.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na
Casa de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a denominação do
novo Prédio da Administração da Faculdade
de Direito, no Campus da Universidade Federal
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
16
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.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
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art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.
br/atividade/plenario/sf Informações: Subsecretaria de Informações -3303-3325/3572/7279
18
REQUERIMENTO
Nº 733, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).
19
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).
20
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
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autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO
Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.
br/atividade/plenario/sf Informações: Subsecretaria de Informações -3303-3325/3572/7279
22
REQUERIMENTO
Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
23
REQUERIMENTO
Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
24
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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25
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.
26
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).
27
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).
28
REQUERIMENTO
Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
29
REQUERIMENTO
Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
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30
REQUERIMENTO
Nº 1017, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473,
de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(regulamentação do exercício da acupuntura).
31
REQUERIMENTO
Nº 1018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (abono
para benefício de prestação continuada).
32
REQUERIMENTO
Nº 1019, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(abono para benefício de prestação continuada).
33
REQUERIMENTO
Nº 1020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(abono para benefício de prestação continuada).
34
REQUERIMENTO
Nº 1043, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 344, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (proibição do uso de cigarros em
parques infantis e áreas de prática esportiva).
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 23 minutos.)
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Ata da 170ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 2 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Paulo Paim,
Sérgio Souza, Anibal Diniz e Osvaldo Sobrinho
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 20 horas e 56 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, memorando que
será lido.
É lido o seguinte:
Memo. nº 32–I/2013 – GSJRIB
Brasília, 1º de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a minha ausência
durante votação nominal nesta Casa no dia de hoje,
devido a uma audiência agendada no Tribunal Superior Eleitoral – TSE, ficando impossibilitado de retornar
ao Plenário em tempo hábil para as três votações de
autoridades que foram realizadas.
Respeitosamente, – Senador João Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O memorando que acaba de ser
lido vai à publicação.
Cumprimento a todos que nos acompanham pela
TV Senado e pela Rádio Senado.
Vamos iniciar agora, neste momento, a sessão na
parte da tarde, já que, pela manhã, trabalhamos nas
comissões que se estenderam, inclusive hoje – espero
que a Senadora Vanessa faça referência como primeira
oradora, provavelmente – com a instalação oficial da
Procuradoria da Mulher. Eu, lamentavelmente, caminhando com o Presidente Renan, não pude chegar a
tempo, mas quero dar os parabéns pela sua luta e das
companheiras Senadoras e Deputadas que foi acolhida pela Mesa Diretora.
Com a palavra, pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Agradeço a V. Exª, Senador Jorge Viana,
e peço a minha inscrição em período de comunicação
inadiável, caso não seja a primeira oradora a falar.
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Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrita para uma comunicação inadiável, porque o primeiro orador a falar
é o Senador Mozarildo, que já está no plenário.
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou
inscrito para uma comunicação inadiável, mas estou
permutando com o Senador Luiz Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito bem. O Senador Luiz Henrique é o segundo orador inscrito.
Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Sem revisão do orador.) – Peço a minha inscrição para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
Aí eu seria o primeiro para comunicação? Seria isso?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A primeira, para uma comunicação,
é a Senadora Vanessa. V. Exª pode ficar em segundo,
porque ele está fazendo uma permuta com o segundo
orador, que é o Senador Luiz Henrique.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Está certo. O.K.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Se houver possibilidade, eu serei
o terceiro orador, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Suplicy, para uma comunicação inadiável.
Convido para fazer uso da palavra o ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti, primeiro orador inscrito;
em seguida, a Senadora Vanessa Grazziotin.
V. Exª, Senador Mozarildo, tem o tempo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero, antes
de começar meu pronunciamento, registrar aqui, com
muita honra, a presença do Prefeito do Município de
Mucajaí, lá em Roraima, Dr. Josué, que é um cubano
que foi para lá como médico e que, depois de trabalhar muitos anos, naturalizou-se e elegeu-se Prefeito
de Mucajaí.
Foi bem oportuno fazer esse registro, sobretudo
sob o aspecto do médico cubano, porque Roraima,
como eu já disse aqui, foi talvez a precursora na questão de levar os médicos cubanos para atender principalmente no interior.
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Mas, Sr. Presidente, o assunto que quero abordar
hoje, lamentavelmente, é, de novo, a questão da corrupção, que avança de maneira alastradora no atual
Governo de Roraima.
Aliás, hoje, o jornal Folha de Boa Vista, na coluna Parabólica, começa com o título: “Honestidade é
um presente muito caro. Não espere isso de pessoas
baratas”. Isso é de um bilionário americano, chamado
Warren Buffett.
Na verdade, a matéria sintetiza o que já venho denunciando aqui sobre a questão da titulação das terras.
Eu quero deixa bem claro porque outro dia saiu
na Agência Senado que eu estava criticando o agronegócio. Não é isso. Pelo contrário, o agronegócio depende dessa titulação para funcionar, como precisa o
pequeno agricultor da agricultura familiar, como precisa
o médio produtor e lá vem se sucedendo um escândalo
atrás do outro, numa verdadeira, Senador Jorge Viana,
esquentadora de papéis falsos, doação de terras para
laranjas. E o nosso Estado, que esperou tanto tempo
para que a União repassasse essas terras, está assistindo a uma verdadeira quadrilha tomando posse das
terras que seriam para aqueles que, realmente, estão
lá produzindo ou para aqueles que queiram ir para lá
também para produzir. Mas a prioridade, lógico, é para
quem já está lá, desde o pequeno agricultor familiar
até o grande do agronegócio.
Quero ler a matéria que o jornal publicou:
A pizza está sendo preparada. Depois que os
Deputados de oposição pediram uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar
os escândalos do Instituto de Terras de Roraima
(Iteraima), sendo apoiados até por produtores
rurais, as falcatruas praticadas parecem estar
se transformando em ingredientes para uma
enorme e desagradável pizza.
A operação está em curso. Primeiro, o governo
despachou vários secretários e até mesmo o
vice-governador para falar com o superintendente da Polícia Federal [olha, quanto é grave
isso aqui!], os quais tudo fizeram para convencê-lo que, apesar dos “errinhos” [entre aspas]
em documentos, o processo de titulação de
terras do Iteraima estaria correto.
Tão correto que o ex-presidente do Iteraima foi
afastado do cargo por determinação do Ministério Público. Como ele era suplente de Deputado, para se livrar
de uma possível prisão ou de responder ao inquérito
lá, assumiu aqui a cadeira de outro Deputado que foi
chamado para ser secretário de agricultura.
Pois bem, “Ao que tudo indica [continua o jornal],
parece que conseguiram o intento”.
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Não acredito que a Polícia Federal, que já vem
investigando há muito tempo, com a seriedade que a
gente tem visto das suas ações no Brasil todo, possa
ser convencida por secretários do governo ou pelo
vice-governador de uma coisa que ele já tem constatado, como disse, que ela se contente com essas
informações.
Eu espero, confio que a Polícia Federal aprofunde
as investigações. Temos todas as informações possíveis de claras evidências e da prática de irregularidades – eu digo mesmo: de roubalheira – no Instituto de
Terras de Roraima.
Segue a matéria:
Depois, o Governador Anchieta Júnior (PSDB)
deslocou para a presidência do Iteraima Leocádio Vasconcelos, afastado da Secretaria de
Estado da Saúde (Saúde) após “sanear” as falcatruas descobertas na Operação Mácula, da
qual não se ouve mais falar pelas autoridades
fiscalizadoras faz algum tempo.
Lá chegando, pelo menos Leocádio Vasconcelos foi sincero, ao deixar bem claro em suas
declarações à imprensa que não iria apurar
qualquer responsabilidade sobre as irregularidades por lá apontadas. Agora vem a pitada
final para a confecção dessa imensa pizza: a
convocação do Exército [aqui eu quero chamar
a atenção] para fazer o georreferenciamento.
Tudo indica que o Exército Brasileiro vai se
deixar ser utilizado para dar um verniz de credibilidade em algo que é irrefutavelmente imoral. É que, articulado pelo vice-governador, a
mando do governador, o Governo do Estado
pretende encerrar o contrato com as empresas que foram credenciadas para realizar o
georreferenciamento, para transferir o trabalho para os militares, conhecidos por agirem
de forma correta.
Anchieta Júnior e seu vice querem, com isso,
sinalizar que, daqui para frente, tudo será diferente [como diz a música]. É um engodo. Ao
contrário, tudo continuará como antes neste
quartel de Abrantes. Os especuladores poderão
negociar as terras já obtidas criminosamente do
Estado e os meliantes que tomaram de assalto
o Iteraima continuaram impunes como sempre.
Eu repito aqui que não acredito que nem a Polícia
Federal, nem o Ministério Público Federal e o Estadual, nem também acredito que o Exército vá colocar a
sua imagem – lá nós temos um Batalhão Especial de
Construção, o 6º BEC – não acredito que eles possam, embora, digamos assim, se contratados para um
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serviço que é sério, o georreferenciamento, possam,
como diz o jornal, com a sua imagem de seriedade,
de comportamento ético, prestar apenas o seu nome,
como disse o jornal, colocar um verniz nessa operação
que é uma corrupção só.
Desde quando foram repassadas terras, constatou-se oficialmente que um avião do Governo do Estado foi 68 vezes a Mato Grosso e 38 vezes a Moura,
um Município do Amazonas. E por que Moura? Porque
antes, quando Roraima ainda era Amazonas, a sede
do Município também é que fazia todas as regularizações de terra. Então, naquela época, no Estado do
Amazonas, muitas terras de Roraima – para não dizer quase todas – foram registradas como do Estado
do Amazonas no Município de Moura. Então, o que
eles faziam, Senador Jorge? Pegavam esses títulos
registrados de várias formas, simplesmente porque
não havia mais nenhum titular – firmas que faliram e
deixaram terras registradas lá, ou descendentes de
pessoas que registraram as terras, mas não ocupavam
mais as terras, estavam em Manaus ou coisa assim
–, e eles então ou compravam simbolicamente esse
papel ou simplesmente transferiam de maneira fraudulenta. Isso tudo foi denunciado, fora outra série de
escândalos, um atrás do outro.
Então, na verdade, lendo esta matéria publicada
na Folha de Boa Vista, quero dizer que não acredito
nem que a Polícia Federal nem que o Exército, de alguma forma, vão colaborar com que essa roubalheira,
esse assalto às nossas terras, seja, digamos assim,
transformado em alguma coisa parecida – como ele
diz – com pizza, que esse tipo de corrupção seja consumado ainda por cima...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – (...) com uma tintura de seriedade
dada ou pela Polícia Federal ou pelo Exército.
Eu queria inclusive me dirigir ao Comandante
do Exército para que esteja atento a esse assunto,
porque realmente é uma coisa séria, e seria triste ver
tanto a Polícia Federal quanto o Exército chancelando, pela sua credibilidade, um conjunto de falcatruas
feito nesse instituto.
Muito obrigado.
Solicito a V. Exa que autorize a transcrição, na
íntegra, do material.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exa será atendido nos termos
do Regimento, Senador Mozarildo. Cumprimento V. Exa.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr.
Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores,
companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, com muita alegria venho a esta
tribuna, novamente com um laço cor-de-rosa, para
registrar primeiro...
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria dizer que hoje o Presidente Renan está com a gravata cor-de-rosa, o Romero Jucá e todos os colegas, desde ontem, estão
no lilás, no rosa.
Foi fantástica essa ideia que as Srªs Senadoras
e todos trouxeram de chamarmos a atenção de tudo
e de todos para o prédio do Senado, do Congresso
Nacional, que é um dos prédios mais fotografados do
Brasil, para essa questão do câncer de mama. Eu acho
que é assim que...
Eu falei ontem aqui: na forma e no conteúdo foi
acertado. No conteúdo, porque é uma causa da mulher
e todos nós temos que nos somar a isso. São muitas
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vítimas, o centro das famílias perdido. E, na forma,
porque se há uma maneira eficiente de comunicação é
essa, que chama a atenção. “Por que está rosa?” Hoje
todo mundo pergunta. Eu pus na minha rede social a
foto. Deu uma repercussão enorme. Então, parabéns!
Eu falei ontem da sua luta, que é minha também
e de outros. Pena que são tão poucas mulheres na
política brasileira, mas ainda dá tempo, gente. Até o
dia cinco, dá para se filiar e estar credenciada para
ser candidata.
Desculpe-me ter interrompido V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Imagine. O Senador apenas
ilustra e, em poucas palavras, abordou tudo aquilo que
devo abordar agora, razão pela qual subo à tribuna,
neste momento, Sr. Presidente.
Eu iniciava dizendo que venho aqui, mais uma
vez, muito feliz, novamente com um laço cor-de-rosa
– e V. Exª também, o Senador Humberto Costa com a
camisa cor-de-rosa –, para falar de dois eventos importantes que aconteceram, Senador Davim, ontem e
hoje, aqui no Senado.
Ontem, o Senado, por uma iniciativa da Senadora Ana Amélia, procedeu formalmente, às 12 horas
e 30 minutos, aproximadamente, com um ato singelo,
ocorrido na sala de reuniões da Presidência do Senado, à abertura dos eventos relativos ao Outubro Rosa.
O Outubro Rosa, que acontece não só no Brasil,
mas num grande número de países, tem como objetivo alertar não só as mulheres em particular, mas a
sociedade como um todo para a necessidade de prevenção do câncer de mama, que é o câncer que mais
mata mulheres em nosso País.
Sr. Presidente, os atos de ontem foram três: ao
meio-dia, o lançamento da campanha por parte do Senado; às 18h, o acendimento das luzes cor-de-rosa,
também com um ato maravilhoso, uma banda como
o Olodum tocando, o Coral do Senado cantando na
rampa, uma coisa belíssima! Contou com a presença do Presidente da Casa e de muitas Senadoras e
Senadores, Deputadas e Deputados. Depois tivemos
outro ato, com a abertura de exposição aqui na galeria do Senado Federal. Para aqueles que ainda não
visitaram, seria importante que fizessem uma visita.
É uma exposição fotográfica com 20 modelos mulheres, entretanto, modelos diferentes, mulheres que
foram, todas elas, mastectomizadas, Sr. Presidente,
e que hoje dispõem de sua militância, de seu tempo
para lutar contra o câncer de mama e assim ajudar a
sociedade brasileira como um todo, as mulheres a se
prevenir com relação a uma doença que se, por um
lado, pode ser fatal, por outro lado, sendo diagnosti-
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cada precocemente, pode ser curada com tratamento
simples, se assim posso dizer, Sr. Presidente.
Ontem fizemos essas atividades. Hoje, aproveitando já essa mobilização de mulheres, mas de homens
também, inauguramos – e V. Exª registrou isso na abertura: estava a caminho do evento, e teve de se dirigir
a outra atividade... Contamos com a participação do
Presidente Renan Calheiros, com a participação do 2º
Vice-Presidente, Senador Romero Jucá, da Senadora
Angela Portela, que também faz parte da Mesa-Diretora,
de vários Senadores e Senadoras. Quero destacar a
presença do Senador Moka, Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais da Casa, que lá compareceu também, da Senadora Maria do Carmo, que nos ajudou,
inclusive, na organização, muitas Deputadas Federais,
como Rosinha da Adefal, representando a Secretaria
da Mulher da Câmara dos Deputados.
Esse evento que nós realizamos foi para a inauguração da sala da Procuradoria Especial da Mulher
no Senado Federal e também do link da página da
Procuradoria da Mulher no site do Senado, ou seja,
na página do Senado na internet.
São eventos importantes.
(Interrupção do som)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, falarei neste
tempo restrito que V. Exª me concede.
Quero mais uma vez destacar a importância de
termos criado a Procuradoria da Mulher aqui no Senado Federal, lembrando que, ainda no ano de 2009,
a Câmara dos Deputados criou a Procuradoria por
meio de um projeto de resolução aprovado no plenário daquela Casa.
Neste ano, a Procuradoria da Mulher da Câmara
dos Deputados foi incluída em um novo sistema organizacional chamado Secretaria da Mulher, em que
estão a Procuradoria da Mulher e a Coordenação da
Bancada feminina.
Apesar, Senador Suplicy, de as mulheres, na
Câmara Federal, participarem, ocuparem número de
cadeiras, em percentual, inferior ao do Senado Federal, pelo número de Deputadas – 45 Deputadas –, a
mobilização das mulheres Deputadas Federais tem
sido muito importante.
Neste ano, com o compromisso do Senador Renan ainda quando candidato a Presidente da Casa e,
posteriormente, a aprovação unânime do projeto de
resolução, criamos a Procuradoria da Mulher.
Para que serve, Srs. Senadores, a Procuradoria
da Mulher?
Para responder, digo basicamente o seguinte:
há muito tempo o Brasil disponibiliza um Ministério,
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que é a Secretária de Políticas para as Mulheres, que
tem status de Ministério, para cuidar das questões de
gênero. É uma política transversal que tem de estar
presente em todas as políticas públicas brasileiras.
Os Estados e os Municípios brasileiros também
têm as suas secretarias estaduais e municipais de
políticas para...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) –...as mulheres e os seus
conselhos.
E o Poder Legislativo? E o Poder Legislativo,
Senador Jorge Viana? Até então, não disponibilizava
uma estrutura institucional oficial, através da qual nós,
mulheres e homens também, pudéssemos travar a luta
pela emancipação, a luta pela igualdade de direitos.
Então, a Procuradoria tem exatamente este objetivo: trabalhar no Senado, mas também trabalhar para
o Brasil, ajudando na luta contra a violência, por um
atendimento integral à saúde da mulher, na luta por
salários iguais dentro do mercado de trabalho, porque,
infelizmente, as mulheres recebem aproximadamente
27% a menos nos seus salários do que recebem os homens, muitas vezes para dispor de um trabalho igual...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Se V. Exª me permitir, somente
um minuto para concluir.
Muito obrigada, Senador Jorge Viana. (Fora do
microfone.)
Então, a Procuradoria tem esse objetivo de ajudar na luta das mulheres.
Neste mês de outubro, nós estamos envolvidas
com o Outubro Rosa e também com uma outra campanha cujo tema, Senador Jorge Viana, é “Mulher, tome
partido. Filie-se.” em um partido político para ser candidata a governadora, candidata a Deputada Federal,
candidata a Deputada Estadual, candidata ao Senado.
Ano que vem, em 2014, teremos eleições gerais
no Brasil. A legislação determina que 30% das chapas
têm que ser compostas por gêneros diferentes, ou seja,
nenhum dos gêneros, nem homem nem mulher, pode
ocupar uma chapa de candidaturas com percentual superior a 70%. Entretanto, poucas são as mulheres que
procuram filiação partidária. Estamos nessa campanha.
Essa campanha terá encerramento no próximo
dia 5. Hoje já estamos no dia 2. Dia 5 encerra-se a primeira etapa da campanha, porque também se encerra
o período de filiação para aqueles que pretendem ser
candidatos nas próximas eleições.
Mas, na sequência, nós continuaremos e lançaremos a outra etapa da campanha, que é de conven-
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cimento, Senador Suplicy, da necessidade de dividir a
sociedade brasileira, nos seus espaços, também em
dois. A sociedade é formada por metade de homens e
metade de mulheres. E é difícil. A gente vê que essas
mulheres não ocupam, principalmente, posições de
poder, posições que determinam decisões importantes, como no Parlamento. Dez por cento é um número
com o qual não podemos mais conviver.
Então eu quero, por intermédio de V. Exª, que dirige a sessão, agradecer à Mesa Diretora pelo total apoio
que tem dado à luta das mulheres e agradecer também
a todos aqueles que compareceram ao evento hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu que cumprimento, mais uma
vez, a Senadora Vanessa, que milita e agora faz com
que haja uma adequação do Senado à causa da mulher brasileira.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Casildo Maldaner, em permuta com o Senador Luiz
Henrique, como orador inscrito.
Por gentileza, Senador Casildo Maldaner, V. Exª
tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita apenas cumprimentar a Senadora Vanessa Grazziotin e desejar-lhe sucesso na nova
atribuição como Procuradora do Senado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Jorge Viana e caros
colegas, eu também quero cumprimentar. A Senadora
Vanessa Grazziotin é Procuradora-Geral do Senado?
Uma catarinense no Amazonas Procuradora-Geral
do Senado? Sucesso nessa missão. Por isso havia o
caminho das rosas, o tapete, nos corredores do Senado hoje, até a nova Procuradoria-Geral do Senado.
Senadora Vanessa Grazziotin, as rosas levam, espinhos existem, mas muito poucos, só para embelezar.
Caro Presidente, nobres colegas, no dia... Melhor
dizendo, ontem foi comemorado, foi celebrado o Dia
do Idoso. Uns dizem que é a melhor idade; outros, a
terceira idade, do homem mais maduro. São interpretações diversas. Pelo Estatuto implantado em 2003,
denominado Estatuto do Idoso, essa fase se inicia aos
60 anos. Pelo menos é o que está inserido no Estatuto,
que assim prescreve.
É essencial fazer uma profunda reflexão em relação a isso, que não deve se restringir à situação dos
dias de hoje. É preciso ir além, olhar o horizonte próximo e planejar o futuro, quando a presença dos idosos
será ainda mais ampla e importante. E vou dizer por
que cada vez será mais ampla e também terá um peso
bem mais específico.
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Nos próximos anos, o Brasil continuará a sua
marcha rumo a uma radical mudança em sua pirâmide etária, fato que trará reflexos sociais e econômicos
que devem ser previstos por nós. De uma população
essencialmente jovem, teremos, em 40 anos, uma nação absolutamente madura.
De acordo com o IBGE, em 1980, cerca de 60%
da população estava na faixa de 0 a 24 anos, enquanto
apenas 4% tinham mais de 65 anos. Vejam bem: em
1980, 60% da população estavam na faixa de 0 a 24
anos, e apenas 4% com mais de 65.
Na projeção feita pelo Instituto, em 2050, o grupo mais jovem estará reduzido a 24% da população, e
aqueles acima de 65 anos serão 23% dos brasileiros.
Vejam como vai mudando a pirâmide. Ela vai estreitando-se praticamente desde a base até o teto.
Para dar uma noção melhor desse impacto, devemos reparar no tamanho dessa população em três
momentos diferentes. Em 1980, não chegavam a 5
milhões as pessoas com mais de 65 anos.
Em 2010, o número saltou para mais de 13 milhões. Em 2050, serão mais de 51 milhões de pessoas.
Muitos são os fatores que explicam esse fenômeno, como a redução das taxas de fecundidade e a
elevação da expectativa de vida, que era de 62 anos,
em 1980, e deve chegar a 82 anos nas próximas três
décadas.
O fato inescapável é que essa realidade já chegou. Ela implica a adoção de planejamento sério em
áreas como previdência, saúde, mobilidade urbana,
entre outros, para preparar o País não apenas para
o futuro, mas para os dias atuais. Já estamos começando a viver isso!
O Estatuto do Idoso, de 2003, como disse antes,
é um louvável avanço, que trouxe garantia legal de cidadania e respeito. Mas é preciso ir além, repensando
a situação de uma forma séria e corajosa, dotando o
País de ferramentas adequadas aos novos tempos.
A discussão acerca do tema trabalho e previdência é essencial. Nos dias atuais, pensar em aposentadoria, seja ela compulsória ou não, aos 65 anos
ou aos 70 de idade, é um verdadeiro desperdício de
experiência e capacidade. Não falta a essa geração
vigor e competência.
Além do mais, não são poucos os casos em que
o trabalho, após a aposentadoria, não é apenas uma
questão de escolha, mas uma verdadeira necessidade.
Dados do Ministério da Previdência Social indicam uma realidade ainda mais preocupante: 69,2% dos
beneficiários, ou seja, quase 21 milhões de pessoas,
recebem apenas um salário mínimo. Hoje praticamente mais exatamente 69,2% dos aposentados no Brasil
recebem apenas um salário mínimo
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São, no mais das vezes, pessoas que ainda têm
famílias para sustentar, remédios para adquirir, aluguel, alimentação, enfim, uma série de compromissos
para garantir um mínimo de dignidade no fim da vida.
Como todos sabemos, essa engenharia financeira é simplesmente impossível. Resultado: depois de
conquistar o direito à aposentadoria, muitos retornam
ao mercado para complementar sua renda. Vão fazer
“bicos”, buscar alternativas que permitam elevar minimante seus vencimentos e encarar as necessidades.
Quando conseguem legalizar esse “bico”, trabalhar na formalidade, eles voltam a contribuir com a
Previdência. E o que recebem por isso? Nada. Trata-se,
exagerando, de uma apropriação indevida dos aportes
feitos por esse trabalhador à Previdência Social.
Nada mais justo, portanto, Sr. Presidente, que
esse contribuinte tenha seu benefício incrementado
proporcionalmente. Ainda em 2011, propusemos o
PLS 188, que corrige essa distorção. O projeto de lei
estabelece a devolução de todas as contribuições vertidas pelos aposentados. O montante correspondente
terá reajuste mensal pelo IPCA, e a devolução será
realizada por meio de pagamentos mensais.
Para facilitarmos a organização dessa devolução,
estabelecemos que ela será devida após um prazo de
carência de 36 contribuições, ou seja, o trabalhador
precisa completar três anos de contribuição para ter
direito a solicitar a devolução dos valores vertidos.
Essa devolução representa, na verdade, um ganho
real na aposentadoria, já que o valor total retornará em
parcelas mensais. É essencial destacar que a soma do
benefício original do aposentado, com a devolução da
contribuição realizada no período adicional de trabalho, não deve ultrapassar o teto do Regime Geral de
Previdência Social, o famoso “tetinho”.
O projeto tramita em apenso com uma série de
outras propostas que trazem contribuições ao Sistema
Previdenciário Brasileiro, na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, tendo como Relator o nobre Senador Acir Gurgacz.
Que este Dia do Idoso sirva para todos nós como
um alerta; que promova a necessária reflexão da importância crescente dessa parcela da população e seu
papel no futuro.
O ordenamento legal expressa, no art. 3º do Estatuto do Idoso:
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso,
com absoluta prioridade, a efetivação do direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito
e à convivência familiar e comunitária.
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Encerrando, Sr. Presidente, que o Poder Legislativo possa continuar contribuindo de forma relevante
para a consecução desses objetivos.
São as observações que trago, Sr. Presidente,
numa proposta que é muito debatida nesta Casa, destacando o Senador Paulo Paim, que teve uma proposta
já vitoriosa aqui, que tramita na Câmara dos Deputados, para que se possa complementar – ou é a desaposentação – para conseguir agregar novos valores,
ou a forma que nós propomos de acrescer.
Ele chega a uma idade, recebe R$600, R$700,
R$800 por mês, tem condição de trabalhar mais um
pouco para sustentar seus amigos, seus netos, pagar
aluguel. Ele tem condições físicas. Ele continua se esforçando, trabalhando e quer trabalhar na formalidade. Aquele pouco que ele consegue contribuir para a
Previdência, ao cabo de cinco, seis ou sete anos, num
cálculo atuarial, acrescentar ao que ele vem recebendo. É uma questão de justiça, para, quando ele não
tiver mais condições físicas de exercer a função, ele
possa viver mais condignamente, mais salutarmente
os seus restos de vida cá na Terra.
Essas são as considerações que trago em homenagem às pessoas chegam ao seu tempo, mas
gostariam de continuar...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... para poder vivenciar um pouco melhor cá na Terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exa, Senador
Casildo Maldaner.
Convido para fazer uso da palavra, como Líder,
o Senador Fernando Collor. Por gentileza, o Senador
Paulo Davim, que também está inscrito como Líder,
fez uma pequena permuta, e V. Exa está na vez. Ele
fez questão de que V. Exa fale agora, e, em seguida,
ele falará como Líder também.
V. Exa tem a palavra, nos temos regimentais, Senador Fernando Collor, que nos faz madrugar no Senado, às 7h, na Comissão de Infraestrutura. Às 7h30,
impreterivelmente, começa a funcionar a Comissão.
Com a palavra, V. Exa.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Sras
e Srs. Senadores, estamos saindo em Alagoas e no
Nordeste da estação invernosa, período em que não
choveu, infelizmente, como deveria. Continuamos,
assim, convivendo com o drama dos efeitos da seca.
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Quase a metade dos Municípios alagoanos, sobretudo aqueles situados no Agreste e no Sertão,
está sob decreto de emergência, resultado ainda da
estiagem passada.
A paisagem do nosso Sertão hoje, à véspera de
um verão que já bate na porta, é anúncio de muita,
muita dificuldade. As previsões indicam até uma seca
pior do que a última que enfrentamos.
É hora, portanto, Sr. Presidente Jorge Viana, Srªs
e Srs. Senadores, de antemão, de organizar um mutirão
de ações que ajudem a amenizar todo um sofrimento
iminente, em razão da forte estiagem já anunciada. O
Governador de Alagoas, como sempre, até o momento,
não se coçou. É indispensável a preparação de ações
preventivas. É preciso conversar com os prefeitos e com
as comunidades e estabelecer, com antecedência, um
plano mínimo de ação. É preciso, sobretudo, agilidade
do governo estadual nesse momento, para que não se
repita o que ocorreu recentemente, quando o Estado
recebeu recursos destinados à emergência e passou
sete meses com esses recursos engavetados, tomando
providências somente quando a imprensa denunciou
a leniência do Governador.
A antecipação, portanto, vem ao encontro da
visão da Comissão de Serviços de Infraestrutura do
Senado da República, que hoje promoveu a instalação
da Subcomissão Permanente sobre Obras de Preparação para a Seca, com a eleição, por aclamação, de
seu Presidente, Senador Ministro José Pimentel, e do
Vice-Presidente, Senador Eduardo Amorim. Essa Subcomissão permanente, criada neste ano no âmbito da
Comissão de Serviços de Infraestrutura, realizará suas
reuniões às quintas-feiras, às 9h30. Seu principal objetivo é o de propor políticas e propiciar as condições
necessárias para a execução de obras que permitam
o desenvolvimento econômico do Nordeste e o bem-estar de sua população.
Com isso, será possível também, Sr. Presidente Jorge Viana, monitorar e acompanhar de perto as
obras de infraestrutura voltadas para amenizar e melhorar a convivência da população, especialmente do
meio rural, com essas estiagens absolutamente previsíveis no Nordeste. A preocupação é oferecer mais
qualidade de vida e apoio ao sertanejo nessa estação
tipicamente natural da Região Nordeste.
Vamos trabalhar com afinco e denodo, tendo à
frente S. Exª o Senador Ministro José Pimentel, para
que possamos ajudar os Estados nordestinos a estarem
preparados devidamente para os efeitos da estiagem
que se avizinha.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, o Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria
a minha inscrição pela Liderança do PSDB, antes de
Ordem do Dia, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, na expectativa de que...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ... será inscrito pela Liderança
do PSDB, e, com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – Primeiro, desculpe-me
por ter interferido na fala do Senador Flexa Ribeiro.
Primeiro, boa tarde a V. Exª, o meu respeito a V. Exª,
e uma pergunta: eu estou na expectativa de que hoje
a Ordem do Dia seja tranquila. Se assim for, me inscreva para falar pela Liderança após a Ordem do Dia,
e me informe se eu sou o primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito bem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Se eu sou o primeiro, eu tenho que comemorar
os 20 minutos que eu vou ter para falar.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Exatamente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu estou inscrevendo o Senador
Flexa, pela Liderança do PSDB, e V. Exª, pela Liderança
da Minoria, após a Ordem do Dia como primeiro orador.
E acho que na Ordem do Dia vamos ter votação provavelmente de autoridades, mas nada que retarde tanto.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Antonio Carlos Valadares. Eu, inclusive, estava permutando com ele, porque V. Exª estava no Palácio do Planalto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Estava numa audiência
com...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Vê como eu estou bem...
O Sr. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – ... Ideli Salvati...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ... bem informado, está vendo?
O Sr. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – ... e o Governador em
exercício. Agradeço a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra, Senador,
querido colega, Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Como orador inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a propósito do noticiário desta semana, que enfoca a questão
da criação de novos partidos, farei um discurso, a meu
ver, de acordo com o pensamento da maioria desta
Casa, da maioria da sociedade brasileira.
Houve tempo em que, no Brasil, partido político,
para ser criado, era um processo complicado e difícil,
não tanto pelo número de assinaturas exigido, antes
pelo desestímulo encontrado por seus fundadores em
sua caminhada. É que não existiam apoiadores de peso
que garantissem nos Estados o ingresso de Parlamentares eleitos logo após a sua criação.
O instituto da fidelidade partidária sempre foi algo
frouxo no Brasil. A permissividade era a regra geral.
Acontecia que um Deputado eleito logo após a diplomação, mesmo antes da posse, já se declarava inscrito em
outro partido que não aquele que o ajudou a eleger-se
e que lhe emprestou a sigla para a sua campanha. O
normal era que esses trânsfugas preferiam ingressar
em um partido que fizesse parte da Base do Governo para ganhar prestígio político e obter as benesses
oferecidas pelos detentores do poder, mesmo que no
pleito eleitoral tenham lutado contra estes e tenham
chegado ao Congresso com o carimbo da oposição.
Em determinado momento, esse vale-tudo passou a ser motivo de escárnio da mídia. E com razão. A
composição da Câmara dos Deputados e do Senado
mudava ao sabor das conveniências dos Parlamentares e da pressão governista. O Deputado ou Senador
eleito se julgava dono de seu próprio mandato, não
tinha qualquer compromisso com o partido. Podia tomar qualquer posição, permanecer fiel ao partido que
o elegeu, ou se filiar a outro, para, de forma pragmática, chegar perto do governo e atender aos “anseios
de sua base política”.
Diga-se de passagem que o Congresso assistia a
esse ritual de traição explícita ao sistema pluripartidário de braços cruzados sem esboçar qualquer reação
concreta, a não ser protestos de alguns bem-intencionados em parcos discursos na tribuna.
Deu-se que o Tribunal Superior Eleitoral, na vã
tentativa de frear a barganha que alimentava a troca
de partidos no âmbito do Parlamento, resolveu legislar,
na omissão de quem tinha o dever de fazê-lo.
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O TSE baixou uma resolução que, ao invés de
corrigir as distorções condenadas, agravou mais ainda
a situação reinante, ao dizer que não constituía caso
de infidelidade partidária a ensejar perda de mandato o
ingresso de Parlamentar em um novo partido, ou seja,
em um partido que fosse criado depois de sua eleição.
Mas não ficou somente nesse quase “liberou geral”. Para piorar a situação, o Supremo Tribunal Federal,
em 2012, tomou uma decisão que, querendo ou não,
na prática consagra e enaltece a infidelidade partidária.
Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.430 e 4.795, o Supremo assegurou aos
novos partidos o direito de acesso proporcional aos
dois terços do tempo destinado à propaganda eleitoral
no rádio e na televisão (que são concessões públicas),
considerada a representação dos Deputados Federais
que migrarem diretamente dos partidos pelos quais foram eleitos para a nova legenda na sua criação.
De acordo com essa decisão, portanto, se um
Deputado sai do partido que o elegeu e vai para um
novo, não há problema, porque não será cassado, não
perderá o seu mandato e, ainda como prêmio, levará
consigo o tempo de rádio e de televisão e, com sua
presença no novo partido, irá garantir o recebimento
do Fundo Partidário.
Em bom e claro português isso quer dizer, Sr.
Presidente, o seguinte: quanto mais infiéis conquistar
um novo partido maior será o montante de recursos
do Fundo Partidário a receber e maior será seu tempo na TV e no rádio. É como se esses Deputados que
mudaram de partido tivessem sido eleitos pela nova
sigla, o que de fato não aconteceu, ludibriando, portanto, a vontade do eleitor e enfraquecendo o próprio
sistema partidário.
Não é por acaso que, segundo matéria do jornal
O Globo, edição de ontem (pág. 3), que “Novas legendas montam balcão na Câmara para atrair filiados”, na
tentativa de fazer filiações em massa de Deputados,
com uma barraquinha no Salão Verde da Câmara.
Há constatação de que o dinheiro público está
sendo utilizado sem freios e sem limitações para o surgimento de partidos que, com raras e honrosas exceções, não têm qualquer representatividade tampouco
uma ação programática ou ideológica definida para o
povo que paga impostos e reclama serviços básicos
de qualidade, como educação, saúde e segurança.
Tudo isso causa repulsa contra a classe política que
devia saber o quanto este País ainda é tão carente,
e que um dos fatores que levam a essa situação está
no desperdício e na corrupção.
A fábrica criadora de partidos do Brasil produziu,
por enquanto, 32 partidos, entre grandes, médios, pequenos e inexpressivos.
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Reportagem da Folha (edição de 28/09/2013)
mostrou que o Pros e o Solidariedade – que foram os
últimos partidos com registros aprovados pelo TSE –,
com a mudança de Deputados para suas fileiras, vão
receber, por ano, um total de R$36 milhões do Fundo
Partidário (R$14 milhões para o Pros e R$22 milhões
para o Solidariedade). A reportagem denuncia que o
rateio do Fundo Partidário está sendo negociado com
Parlamentares eleitos em 2010, e em vias de cooptação, na proporção que varia de R$3,00 a R$3,80 por
voto recebido, como barganha para mudança de partido.
Esperamos, Sr. Presidente, que o Ministério Público Federal entre em ação para apurar essa prática,
que atenta contra o sistema democrático.
Às escâncaras, negocia-se a passagem de Deputados para novos partidos colocando como moeda
de troca o Fundo Partidário. Pode-se dizer que se trata
de um modo escandaloso de atrair adesões partidárias
com uso de dinheiro público cuja aplicação, inclusive,
é fiscalizada pela própria Justiça Eleitoral.
Outro fato que contribuiu, Sr. Presidente, sem
dúvida alguma, para a proliferação de partidos foi a
decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2006, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1351,
que anulou a cláusula de barreira ou de desempenho
(sistema semelhante ao da Alemanha). Por essa cláusula, antes prevista na lei eleitoral do Brasil, o partido
que não alcançasse 5% dos votos do País e 2% em
pelo menos nove Estados não teria acesso ao Fundo
Partidário.
Como não há, na lei eleitoral, exigência...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – ... sobre o tamanho do
partido para poder atuar no Congresso, as alianças estão livres para eleger Deputados que integram partidos
que, isoladamente, não teriam força eleitoral suficiente
para representar o povo na Câmara dos Deputados.
A proibição de coligações ou alianças seria outra
saída para criar obstáculos à multiplicação de partidos,
tendo como efeito imediato a redução dos custos de
campanha. Mas essa decisão está entre as propostas
da reforma política que está na Câmara dos Deputados, que resolveu engavetar.
Reforma política é um tabu que o Congresso evita
debater. A desculpa é porque o assunto é polêmico,
não há consenso, não há interesse. Na verdade, Sr.
Presidente, não há consenso simplesmente porque...
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – ... os Parlamentares que
estão no Congresso foram eleitos, atuam ou mudam de
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partido dentro das regras lenientes que lhes facilitam
o seu retorno, podendo fazer depois de eleitos o que
já fazem hoje, sob os olhares complacentes de quem
poderia coibir ou evitar essa verdadeira balbúrdia que
se imiscuiu no sistema partidário brasileiro.
Como disse o novo Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Eugênio de Aragão, em entrevista à revista
Veja desta semana, a reforma política e a eleitoral se
arrastam no Congresso porque “ninguém corta o galho
onde está sentado”.
A crise é séria, é institucional porque resvala
principalmente sobre a credibilidade de uma instituição
que se recusa a fazer leis que possam aperfeiçoar o
nosso sistema político...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – ... e eleitoral, antes pelo
contrário, omitindo-se ou agindo na contramão dos
anseios de uma maioria que anseia por uma democracia de verdade.
Esta é a hora de se pregar a realização de uma
reforma política. Quem sabe através de uma constituinte
exclusiva tão combatida, que chame o povo para decidir
e que possa assegurar ao povo brasileiro a eleição de
representantes comprometidos com uma nova forma de
atuação política, pela valorização do voto popular, dos
partidos e das instituições que ajudaram a construir a
nossa Nação, com a representatividade, a legitimidade
e a credibilidade tão reclamadas pelas manifestações
populares que sacudiram o Brasil.
Creio, Sr. Presidente, que não se deve aceitar
liberdade para criar partido em nome de um...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – ... pluripartidarismo defeituoso e ultrapassado que estimula o gasto público
desenfreado e a corrupção desmedida. O princípio da
moralidade – que ampara a ética, a moral e os bons
costumes –, esculpido em nossa Carta Magna, dá
fundamento necessário para que possamos coibir tais
descaminhos existentes na lei eleitoral.
A legislação eleitoral brasileira com a sua permissividade é uma porta aberta para partidos ou grupos
aventureiros que veem, na atividade política, um meio
de negócio disfarçado, uma forma de se locupletar de
dinheiro do contribuinte sem a preocupação de estar
cometendo ilegalidade.
Se não houver barreiras à voraz ambição e aos
planos sinistros de alguns grupos políticos, que trabalham em cima dos vícios, das facilidades e das distorções de nossas leis, dentro de alguns poucos anos,
Sr. Presidente, poderemos alcançar no TSE...
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(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – ... a incrível marca de
cem partidos políticos registrados, participando das
eleições, atropelando e desmoralizando o nosso sistema partidário, fato que nos colocará, mais uma vez,
em destaque no mundo inteiro como um país que usa
mal o dinheiro público, para financiar uma democracia
que a cada dia se torna mais imperfeita.
Não é exagero afirmar, Sr. Presidente, que essa
enxurrada de partidos – já estou encerrando – pode
tornar quase impossível a conquista do equilíbrio de
forças para a governabilidade e que tal ambiente vai
gerando, infelizmente, pela fragilidade de nossas instituições, um caldo de cultura para investidas ditatoriais
de plantão e para a quebra da normalidade democrática.
E não foi à toa, Sr. Presidente, que, durante as
manifestações, os partidos políticos foram praticamente
proibidos pelos manifestantes de aparecerem durante
aquele movimento que sacudiu o Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª pela oportunidade, inclusive, do discurso. Eu fiz referência também
a toda esta situação que estamos vivendo, a situação
vexatória do troca-troca de partidos.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Acir Gurgacz. Em seguida, o Senador
Humberto Costa.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
hoje é um dia especial para nós, em Rondônia, principalmente na nossa capital, Porto Velho. Nós comemoramos, hoje, o aniversário de 99 anos da nossa capital.
Portanto, ficam aqui meus cumprimentos a toda
a população de Porto Velho, àquelas pessoas que
construíram a nossa capital, que a estão construindo,
que moram na capital do Estado de Rondônia. Meus
cumprimentos a todos os porto-velhenses.
Quero falar sobre um assunto que é da maior
importância para quem mora principalmente na nossa
capital: a transposição dos servidores do Estado de
Rondônia para os quadros da União.
Há pouco, eu caminhava aqui, no corredor, e fui
abordado. Levei uma dura, Senador Paim, dos presidentes dos sindicatos lá de Porto Velho – o Manoelzinho,
do Sintero; o Caio Marin, do Sindsaúde; e o Jales, do
Sinsepol –, porque a situação da transposição não se
resolve, as coisas não acontecem.
Nós já debatemos, já votamos, uma vez, duas
vezes, três vezes aqui no Senado, na Câmara também; já nos reunimos com os técnicos do Ministério
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do Planejamento, por várias vezes, e a transposição
não avança. Então, legitimamente, o Manoelzinho me
deu essa dura: “Senador, nós precisamos resolver essa
situação dos nossos servidores. Estão todos aguardando a transposição e não acontece. Todos querem
transpor, e as coisas não avançam.”
Então fica aqui o registro do Manoelzinho, do
Sintero, do Caio Marin, do Sindsaúde, e do Jales, do
Sinsepol. Quero dizer a vocês que nós estamos trabalhando, e muito, mas dependemos, exclusivamente,
agora, do Ministério do Planejamento.
Mas vamos sobre Porto Velho. São quase um século de história. Esse porto seguro na margem direito
do Rio Madeira, que serviu de acampamento para os
primeiros desbravadores da Amazônia Ocidental, cresceu ao sabor dos ciclos econômicos da borracha, do
ouro, da cassiterita e da madeira.
Nossa capital é resultado dessas convulsões sociais que marcaram sua fisionomia e marcam até hoje
sua cultura e sua gente. Esses ciclos econômicos surgiram de repente, sem tempo para planejamento ideal
para a cidade. E se foram sem deixar uma base sólida
para a sustentação econômica da comunidade local.
Hoje, vivemos o ciclo da energia e nossa esperança é que agora essa história não se repita. Nossa
esperança é que o aporte de grandes volumes de recursos do Governo Federal nas usinas do Madeira,
que somam mais de R$30 bilhões, e os investimentos
em obras de infraestrutura na cidade possam criar as
condições para consolidar um modelo de desenvolvimento sustentável para a nossa capital de Porto Velho.
Um modelo de desenvolvimento que não dependa
mais de nenhum ciclo econômico, mas que se sustente
com o uso sustentável de nossas riquezas naturais e
com a força de trabalho e a criatividade de nossa gente.
Atualmente, o Município vive um dos seus melhores momentos no que diz respeito a investimentos
públicos e privados com as usinas do Madeira. No
entanto, enfrenta muitas dificuldades para realizar e
concluir as obras estruturantes, como os viadutos da
travessia urbana na BR-364; as obras de saneamento
e esgotamento sanitário; o contorno norte, a chamada
rodovia Expresso Porto Velho, que vai ligar a BR-364
à BR-319, passando pela ponte do Rio Madeira, que
está praticamente pronta, mas ainda não está sendo
utilizada, justamente pela falta de planejamento na
execução da obra.
É disso que Porto Velho precisa: planejamento.
Esse seria o melhor presente para a nossa capital que
completa e comemora hoje 99 anos.
Não podemos deixar que a onda cíclica da “cultura
de garimpo” se repita. Já avançamos um bom caminho
deste ciclo energético.
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(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Estamos trabalhando de forma permanente para viabilizar as obras estruturantes que irão
colocar Porto Velho no centro do eixo de exportações
do agronegócio da Região Norte, como a extensão
da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, partindo de
Porto Velho até o encontro da malha ferroviária nacional, como também as restaurações das BRs 364,
425 e 429, e principalmente a reconstrução da BR319, ligando Porto Velho a Manaus. Além, é claro, da
construção do novo Porto, do Contorno Norte, e outras
obras que já inserimos no Orçamento da União ou no
PPA, que precisam ser executadas para colocar Porto
Velho entre as capitais estratégicas para o desenvolvimento do nosso País.
Trago outro tema, Sr. Presidente.
Participei, no último final de semana, do 5º Encontro Estadual das Rádios Comunitárias de Rondônia,
em Ji-Paraná, quando os representantes das rádios comunitárias e radialistas de todo o Estado discutiram a
sustentabilidade do segmento diante das dificuldades
de captação de apoio financeiro, na forma de apoio
cultural ou patrocínio.
Ou seja, as 53 rádios comunitárias existentes hoje
em Rondônia enfrentam dificuldades para manterem
seus equipamentos de transmissão, as instalações
físicas e operacionais, as equipes técnicas e de jornalismo, diante da impossibilidade legal de captarem
recursos na forma de patrocínio no comércio ou de
apoio cultural fora da área de abrangência das rádios.
As rádios comunitárias foram criadas pela Lei n°
9.612, com capacidade de 25 Watts de potência, que
chega a um raio de quatro quilômetros. As emissoras
funcionam como um canal de comunicação com uma
determinada comunidade, com baixa potência e cobertura restrita. Não podem ter fins lucrativos nem vínculos com partidos políticos e instituições religiosas. E,
justamente por conta de todas essas limitações, estão
encontrando dificuldades para sobreviver.
Aqui no Senado temos alguns projetos que pretendem ampliar o alcance dos serviços das rádios comunitárias, ampliar a potência e a cobertura para que
as emissoras possam atingir um maior número de pessoas, bem como também temos projetos que liberam a
captação de recursos como apoio cultural por meio da
Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, e um outro
projeto que até mesmo permitirá a captação de patrocínio no comércio local, bem como também existem
projetos para limitar a outorga de rádios comunitárias.
Esse é um debate importante para a democratização dos meios de comunicação e da informação
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como um bem essencial da sociedade, fundamental
para o exercício pleno da cidadania.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Entendo que as rádios comunitárias podem desempenhar um papel de relevo nessa questão,
facilitando o acesso às informações e também servindo
como um meio de comunicação para que a comunidade
possa manifestar as suas necessidades e expressar
sua cultura e promover cidadania.
Diante disso, o requerimento apresentado pelo
Senador Romero Jucá, no início desta semana, para
que os projetos relacionados às rádios comunitárias
tramitem em conjunto deve ser tomado como uma
medida sensata, que deverá unificar o debate aqui no
Senado em torno das rádios comunitárias e propor
soluções integradas, e não de forma aleatória, como
corríamos o risco.
O requerimento para tramitação em conjunto
já foi lido aqui no Senado, no plenário, de modo que
solicito à Mesa Diretora que o coloque em pauta para
apreciação, como novo encaminhamento ao processo legislativo.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – O que não podemos é abandonar esse
debate e deixar que as rádios comunitárias se enfraqueçam e se percam pelo simples fato de que não se
deu importância para a manutenção financeira dessa
estrutura de comunicação comunitária. Ou seja, mesmo uma rádio comunitária precisa de receita, precisa
de aporte financeiro para se manter. E o melhor é que
isso seja feito dentro da legalidade, com regras claras,
para que essa concessão não seja usada para fins
que não sejam exatamente o benefício à comunidade.
Portanto, deixo aqui o registro do meu compromisso com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias de Rondônia, com todas as 53 rádios comunitárias de Rondônia e seus respectivos radialistas e
responsáveis técnicos, de manter vivo o debate, aqui
no Senado, pela criação de alternativas de manutenção das rádios comunitárias.
Defendo a tese do apoio cultural por meio da Lei
de Incentivo à Cultura, desde que 80% da programação sejam cultural e comunitária, produzidos na própria
comunidade. Esse é o verdadeiro espírito das rádios
comunitárias, e precisamos criar condições para que
elas permaneçam no ar, ou seja, permaneçam em
atividade.
Mais uma vez, quero cumprimentar a população
de Porto Velho, dizer do nosso compromisso em levar
o crescimento, o desenvolvimento, e também o nosso
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compromisso com os servidores públicos do Estado,
com relação à transposição dos servidores do Estado para os quadros da União. Mais uma vez, saúdo o
Manoelzinho, do Sintero; o Caio Marin, do Sindsaúde;
e o Jales, do Sinsepol. E quero dizer que nós estamos
juntos nesta batalha, para que essa transposição passe,
termine e deixe de ser uma novela mexicana.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª e parabenizo os vizinhos de Porto Velho. Por 99 anos?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Por 99 anos de existência de um
Município que é a primeira grande cidade mais importante que temos perto de Rio Branco.
Desejo votos de desenvolvimento para Porto Velho, paz e prosperidade para todos!
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Fora do microfone.) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Presidente Jorge Viana,
eu solicito inscrição, pela Liderança do PP, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Já temos a inscrição, após a Ordem do Dia, do Senador Mário Couto. A senhora será
a segunda inscrita, após a Ordem do Dia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pedindo desculpas ao Davim,
porque eu o pulei, convido o Senador Humberto Costa, como orador inscrito. Em seguida, o nosso Líder
Paulo Davim, pela Liderança do PV, usará da palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Enquanto o nosso orador se posiciona, eu queria pedir
a V. Exª que fizesse um registro de um pronunciamento
que preparei sobre os 60 anos da Petrobras.
Tendo em conta que o Congresso Nacional vai
realizar uma sessão em homenagem à Petrobras, na
segunda-feira, nós, então, trataremos da questão com
mais tempo na sessão solene do Congresso Nacional.
Mas eu gostaria que V. Exª recebesse esse registro
breve do aniversário, amanhã, de 60 anos da maior
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empresa do Brasil, a estatal Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobras).
Obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã é uma data
significativa para a nossa história, para a nossa soberania, para a nossa economia: a Petrobrás completa
60 anos de existência. Fruto de uma luta profunda, que
mobilizou todo o país, é a maior empresa brasileira e
uma das mais respeitadas do mundo. Realizaremos
sessão solene em homenagem aos que lutaram pela
sua criação, pelos que a construíram e constroem, na
próxima segunda-feira. Mas quero registrar aqui algumas palavras sobre a saga da Petrobrás.
A Petrobras é um dos grandes símbolos da nossa soberania, produto de um processo histórico que
envolveu o enfrentamento entre os que queriam um
país soberano e independente e os que defendiam
que o petróleo brasileiro fosse explorado pelos trustes
internacionais.
Sua criação e manutenção nestes 60 anos é
uma história de descobertas que enriqueceram o país
e motivaram o orgulho de seu povo, e de investidas
para debilitá-la, desacreditá-la, privatizá-la. Nos anos
1990 a Petrobras perdeu várias de suas subsidiárias,
atingidas pela orientação neoliberal, de privatização
e instituição do Estado mínimo e em 1997 o monopólio estatal do petróleo foi quebrado. O último grande
ataque “interno” aconteceu em dezembro de 2000,
quando foi anunciada a mudança de seu nome para
Petrobrax, visando sua privatização. A reação imediata
dos brasileiros em defesa da empresa fez com que a
mudança não fosse efetivada.
Os ataques externos, constantes e permanentes, ficaram evidenciados nas recentes denúncias de
espionagem por parte dos Estados Unidos. Como foi
revelado, desde que o governo Lula, em 2006, anunciou a existência de uma “bacia gigante” de petróleo, de
tamanho equivalente ao território do Pará, a 200 km do
litoral, com profundidade superior a 3 mil metros e sob
a espessa camada do pré-sal brasileiro, multiplicou-se
por dez o volume de coleta de informações sobre negócios da Petrobras. A cada 72 horas o governo dos
Estados Unidos recebe um relatório de atualização de
informações sobre a Petrobras e as repassa para as
empresas de petróleo norte-americanas.
Mesmo com todas essas investidas, a empresa
chega aos 60 anos vitoriosa. Criada em 1953, a instalação da Petrobras foi concluída em 54, ao herdar do
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Conselho Nacional de Petróleo duas refinarias, a de
Mataripe (BA) e a de Cubatão (SP). Começou a operar
com uma produção de 2.663 barris, equivalente a 1,7%
do consumo nacional. Em 1961, fundou a Refinaria de
Duque de Caxias, a primeira que construiu e que hoje é
a mais completa do Sistema. Descobriu vários campos
produtores no Recôncavo e o campo de Carmópolis, em
Sergipe, em 1963, abrindo a perspectiva de produção
fora da Bahia. Também em 1961 começou a procurar
petróleo na plataforma continental, em uma faixa que
vai do Espírito Santo ao Maranhão. Neste mesmo ano,
inaugurou o primeiro posto de abastecimento da Petrobras, aqui em Brasília, e atingiu a autossuficiência
na produção dos principais derivados.
O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Miguez de Mello, criado em 1963, conta atualmente com 1.897 trabalhadores. Recebeu os maiores
prêmios do setor petrolífero mundial e é o maior centro
de pesquisas da América Latina. A Petrobras é a empresa que mais gera patentes no Brasil e no exterior. É
reconhecida mundialmente pela excelência no desenvolvimento e aplicação de tecnologia de exploração e
produção em águas profundas.
Em 1967 foi constituída a Petrobras Química S.A
(Petroquisa). A indústria transformadora de nafta em
eteno marca o início da história do setor petroquímico
brasileiro. No ano seguinte, ocorreu a primeira descoberta de petróleo no mar, em Sergipe. Também em
1968 entrou em operação a primeira plataforma de
perfuração de petróleo construída no Brasil.
Em 1974 foi descoberta a Bacia de Campos,
com aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados.
Depois a empresa descobriu os campos de Garoupa,
Pargo, Namorado, Badejo, Bonito, Cherne e Pampo.
Em 1971 foi criada a Petrobras Distribuidora que,
desde 1975, é líder na distribuição de derivados de
petróleo no país. A Petrobras também tem atuação
fundamental no abastecimento e distribuição do etanol. O Programa Nacional do Álcool foi criado em
1975 para substituir em larga escala os combustíveis
derivados de petróleo por biocombustíveis, devido à
crise do petróleo.
Em novembro de 1984, a descoberta do Campo
de Albacora provou a existência de campos gigantes a
grandes profundidades, e começou a exploração inédita
em águas profundas. No ano seguinte, foi descoberto
o Campo de Marlim. Em 1988 entrou em operação o
Campo de Urucu, situado na Bacia do Rio Solimões,
mostrando que havia petróleo comercial, de excelente
qualidade, e associado ao gás, na Amazônia.
No ano 2000, a Petrobras comprou participações
em diversas termelétricas, que transformam o gás em
energia elétrica, diversificando e ampliando a nossa

546

68620 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

matriz energética. A termelétrica da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados, na Bahia, foi a primeira usina
com participação da Petrobras a entrar em operação.
Em 2004, inaugurou sua primeira usina eólica, em
Macau, no Rio Grande do Norte.
Em 2006, alcançamos a autossuficiência sustentável do Brasil na produção de petróleo e gás. Com
produção média diária de 1,9 milhão de barris por dia,
o país passou a exportar mais petróleo e derivados do
que importar.
Em 2008 foi criada a Petrobras Biocombustível
para desenvolver projetos de produção e gestão de
etanol e biodiesel. A previsão é de que a produção de
biodiesel no Brasil seja de 640 milhões de litros. Para
o segmento de etanol, a meta é atingir, em parceria,
a produção de 1,9 bilhão de litros agora, em 2013,
voltada para o mercado externo; e 1,8 bilhão de litros
para o mercado interno.
Neste ano, o petróleo e seus derivados já representam 54% do consumo de energia no país.
A produção de petróleo no pré-sal começou em
2009 e, atualmente, conta com 17 poços, produzindo
311 mil barris por dia. Até 2017, a empresa produzirá
mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, só no
pré-sal. De janeiro de 2012 a fevereiro de 2013, descobriu 53 reservas, das quais 15 no pré-sal. Até 2020,
a produção de barris passará dos atuais 2,2 milhões
diários para 5,7 milhões.
Como vemos, a história da Petrobras é uma saga
de lutas e vitórias. Sua participação na vida nacional vai
além de um empreendimento econômico, patrocinando
atividades sociais, culturais e esportivas, assistenciais,
de preservação do meio ambiente, de afirmação da
própria brasilidade.
Parabéns, Petrobras; parabéns, brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito bem, Senador Inácio Arruda.
Nos termos do Regimento, vou acolher a solicitação
de V. Exª. Todos nós temos, sim, que celebrar muito
os 60 anos da Petrobras e aqui teremos uma sessão
solene, na segunda-feira.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa, como
orador inscrito.
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, dados divulgados recentemente pela
Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO) demonstram uma grande conquista do povo brasileiro: o número de famintos no Brasil
caiu em quase 10 milhões. Uma redução de 54% entre
os brasileiros outrora vitimados pela fome. O êxito do
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País em cumprir, com folga e bastante antecedência,
as metas do milênio estabelecidas pela ONU para
essa área é também motivo de regozijo para todo o
povo brasileiro.
Em 1990, 15% de nossa população eram considerados famintos; hoje, essa taxa caiu para 6,9%, bem
menos do que a metade. Avanços foram ampliados e
consolidados, especialmente nos últimos dez anos
de governos do PT, mesmo com os efeitos sobre a
economia brasileira, ocorridos por conta da pior crise
econômica que assolou, nos últimos anos, os Estados
Unidos e a própria Europa.
O Brasil apresentou uma das maiores taxas de
redução da fome em nosso planeta, considerada duas
vezes mais acelerada que a dos demais países e da
média mundial.
Outro dado importante que o Ipea divulgou hoje
é de que a renda média do brasileiro cresceu mais que
a renda média dos chineses – a China, um país que
cresce a taxas elevadíssimas há longo prazo. A renda
média dos brasileiros cresceu 8% em 2012, enquanto
que a dos chineses cresceu 7,3%. Muito disso, sem
dúvida, se deve a um dos mais vitoriosos programas
de combate à miséria em toda nossa história: o Programa Bolsa Família que, neste mês de outubro, está
completando dez anos de implantação.
Essa iniciativa foi tomada em 2003 pelo Presidente Lula, recém-eleito, que ousou confiar nos cidadãos e cidadãs brasileiros como agentes ativos de
sua própria transformação, da transformação de suas
próprias vidas.
Pela primeira vez, políticas sociais se centraram,
efetivamente, na erradicação da miséria por conta da
coragem, da determinação, da vontade política e do
compromisso do governo do Presidente Lula e agora
o da Presidenta Dilma.
Passada uma década, o programa já beneficia
13,8 milhões de famílias, o que corresponde a um
atendimento de mais de 50 milhões de brasileiros e de
brasileiras. Desse total, 36 milhões já abandonaram a
condição de pobreza extrema, transformando-se em
cidadãos dignos, com direitos e, acima de tudo, com
a perspectiva de um futuro.
O Bolsa Família é, hoje, recomendado por várias
organizações internacionais como um exemplo de êxito
mundial na redução da pobreza.
Naturalmente, isso incomoda muita gente, particularmente aqui, no nosso País, porém, é forçoso reconhecer que é um programa, uma ação de sucesso.
Não foi fácil operar esse programa. O Governo foi
obrigado a buscar famílias, cadastrá-las, repassar os
recursos, acompanhar a boa aplicação dos recursos
destinados e acompanhar, também, o pleno cumpri-
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mento das condicionalidades na área da educação e
da saúde.
No entanto, esse desafio foi encarado com muita
disposição, com criatividade, com muito diálogo e parcerias estabelecidas pela gestão do Presidente Lula.
Os Estados e os Municípios são parceiros desse
processo e desse esforço. Junto ao Governo Federal,
trabalharam pela implantação do cadastro único dos
programas sociais, vêm fazendo o acompanhamento
dessas condicionalidades e contribuído de forma plena para o sucesso dessa política social tão relevante.
Essa é, atualmente, uma das mais importantes
ferramentas para a implantação de políticas voltadas
à população de baixa renda, transformando o Brasil
em exportador de tecnologia social.
O cartão magnético, implantado para garantir a
movimentação dos recursos pelos beneficiários, deu
a esses o direito de receber, diretamente, o dinheiro
que lhes cabia, sem a intermediação de políticos ou
de lideranças comunitárias, sendo essa uma medida
moralizadora para a administração pública e, acima de
tudo, garantidora de cidadania, com maior controle e
maior fiscalização.
Acima de tudo, é um ato de respeito à dignidade
do cidadão. O brasileiro deixou de ser massa de manobra nas mãos de tantos coronéis da nossa política,
ainda que alguns sejam caracterizados como coronéis
modernos e agora passam a ter a sua própria independência.
As famílias ficaram autônomas e saques das
parcelas do Bolsa Família foram desburocratizados.
Ao lado disso, houve uma injeção de recursos enorme, especialmente na economia dos Estados mais
pobres, nos Estados do Nordeste e nas pequenas cidades dessas regiões.
Nós conseguimos resolver um grande problema
que havia no nosso País e que foi mote de toda a luta
política do Presidente Lula, que é a garantia de que
cada cidadã e cidadão brasileiros possam fazer três
refeições por dia.
Os brasileiros beneficiados por esse programa
passaram a ter o direito de se alimentar com regularidade. Conseguiram entrar num mercado de consumo
de coisas básicas ao ser humano, como vestuário,
produtos de higiene, coisas das quais sempre foram
privados.
Uma outra questão importante é que deslocou
muitas vezes o núcleo de poder dentro das nossas famílias: 93% dos titulares do Bolsa Família são mulheres,
garantindo a elas inclusive independência em relação
a seus companheiros, muitas vezes por conta de ter
esse suporte e atender, assim, a seus filhos e algumas de suas necessidades. São elas que comandam
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hoje uma expressiva parcela das famílias brasileiras,
especialmente aquelas de baixa renda, e sabem como
ninguém aplicar corretamente esses recursos para que
possam render no interesse do núcleo familiar, particularmente das crianças.
Sinto orgulho de ter participado no governo Lula,
na condição de Ministro da Saúde, do processo de implantação do Bolsa Família.
Tínhamos desafios fundamentais para implantação do programa a partir de três pontos básicos que
compõem a essência do Bolsa Família: 1) as ações
da assistência social, que tinha a responsabilidade de
cadastrar e dar apoio às famílias de maior vulnerabilidade; 2) a área da educação, que acompanhava a
frequência escolar de crianças e jovens beneficiados
pelo programa; 3) a área da saúde, por intermédio do
Ministério, que tinha como responsabilidade a garantia
pelo acompanhamento da vacinação e da nutrição das
crianças, bem como do pré-natal das nossas gestantes.
Com apenas 0,46% do PIB, o nosso Governo
provou ser possível operar uma revolução sem precedentes na história deste País.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Investimento maciço na área social
mostrou-se um grande negócio, não somente para
erradicar a miséria, mas também para impulsionar o
crescimento econômico.
Pesquisas do Ipea mostram que, para cada real
investido no Bolsa Família, temos um retorno de R$1,44
para a nossa economia.
Esse programa é um legado para todas as gerações futuras. Os 15 milhões de crianças e adolescentes
pobres, que, graças aos cuidados do Bolsa Família,
passaram a ter sua frequência escolar controlada, são
a prova de que os grilhões da miséria podem ser rompidos com a educação.
O abandono escolar despencou, e o desempenho
acadêmico está equiparado à média dos estudantes
do ensino público brasileiro, de acordo com dados do
censo escolar da educação básica. É o patrimônio da
educação que eles vão transmitir aos seus filhos, aos
seus netos, ao Brasil do século XXI.
Crianças do programa estão mais frequentemente em dia com a vacinação, e suas mães fazem mais
consultas de pré-natal do que as mães que não são
beneficiárias do Bolsa Família.
Em recente artigo divulgado pela conceituada
revista The Lancet, pudemos atestar que Municípios
com alta cobertura do Bolsa Família têm mortalidade infantil quase 20% inferior a Municípios que têm o
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mesmo perfil, mas que não têm a mesma penetração
do Bolsa Família.
A Presidenta Dilma recebeu uma boa herança
do Presidente Lula e aperfeiçoou-a, com o lançamento do Brasil Sem Miséria, que se propõe – e vai cumprir esse objetivo – a superar a extrema pobreza até
o final de 2014.
Os cálculos para transferência de rendas foram
incrementados e adequados à severidade da pobreza.
Quanto menor a renda, maior o valor pago pelo
Bolsa Família. O valor médio desse benefício era de
R$73,70, em 2003, e chegou, neste ano, a R$152,75.
Mudanças já tiraram, desde 2011, mais de 22
milhões de pessoas da pobreza extrema, o que, tecnicamente, representa o fim da miséria do ponto de
vista da renda, entre os beneficiários do Bolsa Família.
O desafio agora é localizar e cadastrar, por meio
de busca ativa, 600 mil famílias que ainda não estão
no Cadastro Único e nem no Bolsa Família.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Encontradas, registradas e inseridas no
programa, essas pessoas terão acesso a tudo mais que
o Brasil Sem Miséria oferece em termos de inclusão
produtiva e acesso a serviços públicos.
Sr. Presidente, a implantação desse programa
vai continuar permitindo que o Brasil assegure todas
as conquistas que tem passado a construir e avance
no projeto de colocar as políticas sociais no centro da
nossa estratégia de desenvolvimento.
Essa combinação de busca por crescimento,
distribuição de renda e inclusão social, criada pelos
governos do PT, foi consagrada nas urnas por três
manda presidenciais consecutivos.
Em recente evento sobre o Bolsa Família, o ex-Presidente Lula ressaltou:
É muito mais barato o Estado botar dinheiro
na mão de uma mãe para ela cuidar de um
filho, do que depois ter que cuidar dessa pessoa quando ela virar indigente, do que ter que
cuidar da segurança desse menino, dessa menina, dentro de uma Febem.
Esta é a tônica do programa: cuidar dos nossos
cidadãos hoje para que eles tenham cidadania hoje
e amanhã.
Além do Bolsa Família e dos programas sociais,
a política desenvolvida pelos nossos governos permitiu
esses resultados, porque associamos a essas políticas
sociais crescimento econômico, desenvolvimento social,
distribuição de renda, melhores salários, controle da
inflação. Enfim, uma nova realidade para o nosso País.
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Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer pela
tolerância de V. Exª e dizer que é com muita honra e
muita alegria que comemoramos os 10 anos do Bolsa
Família, podendo dizer ao povo brasileiro que avançamos e avançaremos muito mais.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento o caro Líder, meu
companheiro, Humberto Costa, que faz um depoimento – e eu comentava agora há pouco com o Senador
Davim e com o Senador Paulo Paim – de que o nosso
País, de fato, é outro, e do melhor jeito, com inclusão
social, algo que o mundo ainda tem como desafio. O
Brasil está vencendo esse desafio. E é graças às atitudes dos governos que tivemos que essas mudanças
de fato ocorreram, principalmente no Norte e no Nordeste do País, onde é mais fácil ver e sentir.
Convido para fazer uso da palavra, inscrito como
Líder, o Senador Paulo Davim, que, aliás, está aqui hoje
por compromisso. A Presidenta esteve no seu Estado,
e é bom que seus eleitores e seus conterrâneos saibam que V. Exª não foi por conta da responsabilidade
de trabalho que tem aqui e não podia se ausentar. Sou
testemunha disso. Todo mundo quer acompanhar a
Presidenta quando vai ao seu Estado, mas V. Exª, que
tinha compromissos importantes de trabalho aqui, ficou
e sabe que vai ser entendido pela população.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Perfeito. Hoje,
a Presidenta Dilma visitou o nosso Estado, o Rio Grande do Norte, e, infelizmente, como falou o Presidente
Jorge Viana, não pude acompanhar, fazendo parte da
comitiva com outros colegas e companheiros parlamentares, exatamente pelo trabalho nas Comissões
do Senado, votação, relatoria de projetos. Portanto,
não pude acompanhar a comitiva da Presidência da
República que esteve no Rio Grande do Norte hoje
pela manhã.
Sr. Presidente, o motivo pelo qual eu volto à tribuna desta Casa é a decisão do Plenário do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), na última segunda-feira, dia
23, que decidiu, por unanimidade, afastar das funções
o Juiz Vítor Bezerra, da Bahia, e abrir procedimento
disciplinar para apurar se houve irregularidade na de-
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cisão que ele havia tomado no caso da adoção das
crianças de Monte Santo, interior da Bahia, que todos
nós acompanhamos pela televisão, pelos noticiários,
aquela desastrosa medida judicial que possibilitou que
uma família de cinco filhos fosse separada, fosse distribuída pelo interior do Estado de São Paulo, deixando
a sua mãe com o coração dilacerado num sofrimento
inimaginável.
Eu digo isso porque, no primeiro semestre deste
ano, nós concluímos a CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas, que teve como Presidenta a
Senadora Vanessa Grazziotin. Eu fui o Vice-Presidente
e a Senadora Lídice da Mata foi a Relatora.
Fizemos audiência pública lá em Salvador, ouvindo o Ministério Público, ouvindo o Conselho Tutelar,
ouvindo familiares das crianças, ouvindo o advogado
da família, que foi colocado pela ONG que tomou a
frente desse gravíssimo problema de adoção no Brasil.
Também, no final da atividade do nosso trabalho
na CPI do Tráfico de Pessoas, denunciamos o juiz e
pedimos ao Conselho Nacional de Justiça que fossem
tomadas as medidas cabíveis.
O juiz, Dr. Vitor Bizerra, já havia sido punido com
a suspensão de 90 dias das suas atividades, mas o
Conselho Nacional de Justiça, na última sessão do
dia 23, tomou a decisão, por unanimidade, pelo afastamento e pela investigação sobre o caso ocorrido.
A apuração do CNJ pode decidir pela aposentadoria compulsória do magistrado, que é a punição
mais severa no âmbito do Conselho, e também pela
abertura de inquérito criminal caso sejam apurados
indícios de tráfico nacional e internacional de pessoas.
Eu fico satisfeito porque foi o trabalho de dois
anos da CPI – várias audiências, várias oitivas, várias
diligências pelo Brasil. É muito bom, é gratificante a
gente saber que o trabalho de dois anos de dedicação chega ao final com a apuração e a punição dos
culpados, por um crime que passa despercebido aos
olhos da sociedade, mas que está mais presente do
que se imagina. Infelizmente, as maiores vítimas são
as mulheres e as crianças.
Sr. Presidente, não posso deixar de relatar um
fato que a CPI também acompanhou realizando audiências públicas lá em Natal, capital do Rio Grande
do Norte. Tomamos as medidas necessárias, fizemos
visita ao Ministro da Justiça, à Ministra Gleisi, à Ministra Maria do Rosário, da Secretaria dos Direitos Humanos, enfim, apelamos para todas as autoridades no
sentido de esclarecer o caso do desaparecimento de
cinco crianças no bairro de periferia de Natal, o bairro
Planalto, que fica próximo ao antigo lixão.
Essas cinco crianças da mesma rua, de famílias
pobres, desapareceram misteriosamente. O primeiro
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desaparecimento aconteceu em 1998 e o último desaparecimento em 2001. Desaparecimentos sequenciais.
E até hoje a polícia não conseguiu desvendar esse
crime sórdido, que, tudo leva a crer, faz parte de um
grande esquema de tráfico de pessoas.
Foram cinco crianças: Iuri Tomé Ribeiro, hoje
com 14 anos; Joseane Pereira dos Santos, hoje com
21 anos; Moisés Alves da Silva, com 16 anos hoje;
Gilson Lima da Silva, com 14 anos na data de hoje; e
Marília Gomes da Silva, hoje com 12 anos de idade.
Nós pedimos a entrada da Polícia Federal, porque há indícios e fortes indícios de que esse tráfico,
esse sequestro foi mediado por um americano casado
com uma brasileira. Ele hoje está morando nos Estados Unidos e sua esposa continua no interior de São
Paulo. É a informação que tenho.
Participei de algumas reuniões recentemente com
a Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, com a
Polícia Civil, com o Delegado Ben-Hur, que está fazendo um trabalho belíssimo, e com o Ministério Público
do Estado. Estamos acompanhando pari passu o desenrolar dessa investigação.
Infelizmente, as coisas não acontecem na velocidade que nós queremos e desejamos, mas espero
fervorosamente que as famílias que até hoje sofrem
desesperançadas, mas que ainda creem, tenham alguma notícia de seus filhos.
É lamentável, é doloroso assistir ao sofrimento
das mães que ainda aguardam alguma notícia dos
seus filhos.
Num depoimento de uma mãe, Sr. Presidente,
ela dizia que tinha dois filhos: um faleceu e o outro
sumiu, desse caso. Mas, pelo que faleceu, ela estava confortada, porque sabia onde ele estava, o corpo
estava sepultado; mas o outro, não, porque não tinha
a menor noção se está vivo ou não, se está morto ou
não. E o pranto dela também passa pela incerteza de
onde estará o filho, se está bem, se está mal, se está
no Brasil, se está no exterior, se está vivo ou se está
morto.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Enfim, esse é um sofrimento que merece toda a nossa solidariedade. Eu espero que a Polícia Federal, a
Polícia Civil, o meu Estado e o Ministério Público, todos consigam desvendar esse mistério para minorar
o sofrimento dessas famílias. Não é fácil. É um drama
inimaginável você, de uma hora para outra, perder um
filho para alguém que passou e levou e você não sabe
quem é, quem foi, para onde vai e o que está acontecendo com o seu filho ou sua filha.
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Foi o que aconteceu com essas cinco crianças.
São cinco famílias que moram no mesmo bairro e na
mesma rua, do mesmo nível socioeconômico e que
padecem da vulnerabilidade social que milhares de
brasileiros padecem. Esse fato, Sr. Presidente, não é
um fato isolado. Muitos casos assemelhados a esse
acontecem pelo Brasil afora e, infelizmente, não conseguem a publicidade, a divulgação, que, neste caso,
aconteceu; como o caso, também, das crianças de
Monte Santo.
Milhares de adoções são feitas irregularmente
no interior do Brasil. O interior da Bahia – e aqui está
a Senadora Lídice da Mata, que foi Relatora da CPI
do Tráfico de Pessoas, que é da Bahia e conhece muito bem o problema – é uma região onde acontece a
maior incidência de adoções ilegais. É um problema
que aflige as famílias pobres, de regiões de grande
vulnerabilidade social pelo Brasil afora.
Precisamos ter sensibilidade e estar atentos para
problemas como esse que acontecem pelo Brasil e
pelo mundo...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– (...) e que, inclusive também, está associado ao trabalho escravo.
Então, eu faço esse desabafo, aqui da tribuna,
ainda esperançoso de que o caso das crianças desaparecidas do Planalto, em Natal, no Rio Grande do
Norte, seja apurado e cheguemos a uma conclusão, a
uma só, a uma resposta para a sociedade, sobretudo
para as famílias que sofrem tanto, durante tantos anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Paulo Davim.
Vamos passar a palavra, de imediato, como orador inscrito, ao Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores e Srªs
Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores
da TV Senado, na sexta-feira passada, o IBGE divulgou os dados do PNAD 2012 (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios). Mais uma vez, Santa Catarina
se destacou. O Estado que tenho o orgulho de representar é o que tem os melhores índices de emprego
e educação do País.
A taxa de desemprego em Santa Catarina é de
apenas 3%, a menor do Brasil, que tem uma média
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de 6,1% de desempregados. Quanto à educação, a
comparação é ainda mais impressionante. Entre os
catarinenses, a taxa de analfabetismo é de apenas
3,2%, menos que a metade da média nacional, que
é de 8,1%.
Tais números apenas corroboram os dados divulgados há cerca dois meses pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em
seu atlas do desenvolvimento humano no Brasil, que
utiliza dados do censo demográfico do próprio IBGE.
Com base nesses dados, o programa da ONU
calcula Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios Brasileiros (IDHM). Trata-se de um ranking das
cidades em termos de qualidade de vida, calculado
com base na longevidade, na educação e na renda
de seus habitantes.
Os dados divulgados pela ONU, baseados no
censo de 2010, conferem um grande destaque para
Santa Catarina, que teve 10 cidades – 10 cidades, Senador Aloysio Nunes Ferreira – entre as 50 melhores
do Brasil; teve 23 Municípios – Senador Luiz Henrique
– entre os 100 melhores de nosso País.
Florianópolis, Sr. Presidente, foi considerada a
melhor capital do País, e foi uma das cinco cidades
brasileiras a alcançar o conceito de (abro aspas) “muito alto desenvolvimento humano” no IDHM educação.
Outro dado excepcional: as dez cidades brasileiras
com maior longevidade da população são catarinenses,
ou seja, no IDHM de longevidade, Municípios catarinenses ocupam todas as posições do 1º ao 10º lugar.
Esse dado não significa apenas que nossos idosos estão vivendo mais e de forma mais saudável.
Significa também, e principalmente, que a mortalidade
infantil é muito baixa.
A evolução do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Santa Catarina também é digna
de nota. Esse índice – que varia de zero a um – era
de apenas 0,543 na pesquisa anterior, divulgada em
1988. Pelos padrões da ONU, tínhamos um baixo índice de desenvolvimento humano.
A nova pesquisa mostra que, em 2010, o IDHM
de Santa Catarina alcançou expressivos 0,774, o que
a ONU classifica como alto índice de desenvolvimento humano.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC)
– Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Já ouço V. Exª.
Como a periodicidade da pesquisa é baixa, e os
dados levam anos para serem compilados e pessoas
que tiveram participação fundamental nesse resultado
acabam não recebendo o devido crédito.
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Para mitigar esse fato, faço aqui um elogio público
aos homens que comandaram Santa Catarina nesse
período abrangido pela avaliação: o ex-Governador Esperidião Amin, de quem fui Vice-Governador e nessa
condição também contribuí para que pudesse realizar
um trabalho em favor do Estado; o então Governador
Luiz Henrique, hoje meu Colega Senador, que me deu
o privilégio e a oportunidade de ser seu Secretário de
Estado da Educação; o Governador Pinho Moreira e
também o Governador Leonel Pavan, todos, sem dúvida, tiveram grande expressão na construção desses
números que hoje aqui anuncio.
E, com muito prazer, ouço o aparte que me pede
o nobre Senador Luiz Henrique, ex-Governador do Estado de Santa Catarina.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC)
– Senador Paulo Bauer, a grande matriz da arrancada
que tivemos no nosso governo, que fez a economia de
Santa Catarina dobrar em oito anos, que fez a arrecadação do Estado triplicar, que fez os investimentos
em obras públicas quintuplicarem foi a descentralização. Santa Catarina adquiriu um dinamismo ímpar
com a descentralização. Nós transformamos – e V. Exª
foi grande parceiro nesse processo – cada uma das
microrregiões, diferenciadas por sua cultura, por sua
economia, por sua geografia, por seu clima, em territórios de desenvolvimento administrados por conselhos
de desenvolvimento regional que determinavam a um
secretário de desenvolvimento regional a execução
das obras e ações que eles estabeleciam previamente. Foi esse modelo, nobre Senador Paulo Bauer, que
nos fez atingir um índice quase igual ao dos Estados
Unidos em termos de pobreza. Apenas 2,3% dos catarinenses vivem abaixo da linha da pobreza; nos Estados Unidos, eram 2% antes da crise do subprime
– hoje não sei quanto é. O fato é que Santa Catarina
avançou não apenas no dinamismo econômico, mas
também no dinamismo social. E nós devemos muito
à descentralização.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Eu acolho o aparte de V. Exª.
Obviamente, dentre as grandes ações que Santa
Catarina vivenciou na década envolvida na pesquisa,
a descentralização deve ser uma das grandes ações
que contribuíram para que alcançássemos números
tão expressivos e significativos. V. Exª merece o crédito pela ideia e pela implantação desse sistema. Por
isso, mencionei o seu nome dentre aqueles que devem
merecer o aplauso do povo catarinense.
Reservo também um elogio para o grande e maior
responsável por esse resultado, que é o povo catarinense: gente de fibra, gente de garra, gente que se dedica

Quinta-feira 3

551

68625

ao estudo e ao trabalho, gente que está sempre focada
na melhoria das condições de vida de suas famílias.
O catarinense, Srªs e Srs. Senadores, sabe vencer as dificuldades que, a despeito de sua beleza, a
natureza do nosso Estado impõe: o frio, as chuvas, a
topografia acidentada. Vencemos com educação, estrutura familiar sólida e empreendedorismo. É a soma
dos esforços de cada um dos catarinenses que resulta nessa enorme superação. O povo catarinense faz
muito por seu Estado. O povo catarinense faz muito
pelo Brasil
A respeito da pesquisa da ONU, o jornal Diário
Catarinense, do Grupo RBS, estampou na ocasião
uma manchete muito verdadeira, que dizia o seguinte, Senador Casildo Maldaner: “Santa Catarina puxa
o Brasil para cima”.
Não há dúvidas. A excelente performance de
Santa Catarina contribuiu para o bom resultado geral
que o País obteve na pesquisa. Santa Catarina está
puxando o Brasil para cima. Porém, nos últimos anos, a
recíproca não está sendo verdadeira. Lamentavelmente,
o Governo Federal não vem contribuindo de maneira
efetiva e importante para o avanço de nosso Estado.
O que mais pode explicar o recente revés sofrido pelo
Município catarinense de São Francisco do Sul?
Desde 2007, a cidade aguardava a implantação
pela Petrobras de uma unidade de regaseificação de
gás natural liquefeito. Seria um investimento de R$5
bilhões, amparado por estudos técnicos da empresa
que apontavam São Francisco do Sul, sede de um
dos maiores e melhores portos do País, como a melhor opção para o investimento, considerados todos os
aspectos técnicos e econômicos envolvidos.
No entanto, para dissabor de todos os catarineneses, a Petrobras decidiu desviar esse investimento
para o Rio Grande do Sul, Estado do Senador Paulo
Paim, que preside esta sessão neste momento, mas
também Estado governado pelo PT, coincidentemente.
Lamentavelmente, o interesse político-partidário,
parece-me, mais uma vez se sobrepôs à recomendação técnica.
Os exemplos do descaso do Governo Federal com
Santa Catarina são inúmeros. Há o caso da duplicação
da BR 101, que se arrasta há anos, sem previsão de
conclusão. Existe a questão da BR-282, em Xanxerê, obra que foi abandonada pela metade, causando
transtornos e acidentes. Não são casos isolados. A
maioria das rodovias federais de Santa Catarina está
em situação lastimável. O DNIT demonstra não ter
competência para mudar esse quadro.
Os agricultores atingidos pela seca no oeste,
meio-oeste e extremo-oeste catarinenses não esque-
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cem o desamparo a que foram submetidos pelo Governo Federal.
A Presidente Dilma chegou a vetar uma emenda
de minha autoria, já aprovada pelo Congresso, que estenderia àqueles agricultores os benefícios concedidos
por lei aos agricultores atingidos pela seca em outros
Estados, que puderam renegociar prazos e juros de
empréstimos agrícolas.
Talvez ela pense: em Santa Catarina chove tanto,
não é possível que exista seca. Total desconhecimento da nossa realidade. No oeste, o problema sempre
é seca. No leste, onde fica a região do Vale do Itajaí...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ... o problema é sempre é excesso de chuvas.
Estou quase concluindo, Sr. Presidente.
Foi lá que ocorreu mais uma grande enchente
há menos de duas semanas. Foi lá, no Vale do Itajaí,
que o Ministro demissionário da Integração Nacional
prometeu liberar verbas para as obras de prevenção
de cheias, verbas estas que já estavam prometidas
desde 2011.
Na semana passada questionei, nesta mesma
tribuna, a validade da promessa de um Ministro demissionário. Nada contra a pessoa do então Ministro.
Apenas chamei atenção para o fato de que, uma vez
fora do cargo, como de fato aconteceu dias depois, ele
não teria como honrar sua promessa. Cobrei a confirmação do compromisso por autoridades que fossem
permanecer no Governo Federal. Não obtive nenhuma resposta, nem uma palavra da Presidente ou de
alguém do alto escalão do Governo.
Os defensores do Governo em Santa Catarina
insistem em dizer que o Estado vai receber bilhões de
reais, mas eles escondem que esse recurso, se efetivamente chegar, será na forma de empréstimos que
o Estado e os Municípios catarinenses vão pagar no
futuro, centavo a centavo, com juros e correção. Empréstimos que o povo irá pagar, que os catarinenses
irão pagar.
O atual Governo Federal não nos dá nada. Talvez, olhando para os números do IDH, até pense que
Santa Catarina precisa menos do que outros Estados,
mas isso não é verdade. Santa Catarina, como todos
os Estados, tem inúmeras carências. Não somos nem
queremos ser uma exceção. Queremos progredir junto com o País, ajudando-o e sendo ajudado por ele.
O Senador Casildo Maldaner havia me solicitado um aparte. Consulto se ainda deseja apartear-me,
Senador Casildo.
Com muito prazer.

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Apenas eu não poderia deixar, como catarinense, Senador Paulo Bauer, V. Exª que foi Secretário
da Agricultura e Secretário da Educação, de ressaltar
os brios, os feitos, principalmente no que se refere à
primeira parte do pronunciamento de V. Exª, aparteado que foi pelo nosso ex-Governador Luiz Henrique da
Silveira, que ajudou a descentralizar Santa Catarina
para formar sua base, sua sistemática, seus alicerces
no desenvolvimento equilibrado por todo o Estado.
Quero cumprimentá-lo pelo sétimo lugar. Pela sétima
vez é o Estado melhor de se viver, considerado em
nível nacional por revistas especializadas em turismo
principalmente. Mas também quero ficar com V. Exª – e
sei que o Senador Luiz Henrique também pensa assim.
Há os pleitos, as questões que faltam ser cumpridas ou
atendidas, no campo da logística, do desenvolvimento.
Nós temos de estar forjados. E sei que nós três lutamos
juntos para cada vez mais melhorar Santa Catarina.
Com isso, por extensão, estaremos ajudando o próprio
Brasil. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Eu acolho o aparte de V. Exª e também registro
– faço questão de registrar – que a sua contribuição
como Governador do Estado, embora não na década
abrangida pela pesquisa, e sim na anterior a ela, foi de
grande importância para o desenvolvimento do Estado.
Sr. Presidente, concluindo, continuaremos fazendo
jus à nossa fama de povo batalhador e, daqui a algum
anos, na próxima pesquisa da ONU, estaremos em um
patamar ainda melhor, assim como o Brasil. Santa Catarina continuará puxando o Brasil para cima. Apoiar
Santa Catarina e atender às suas reivindicações é
apoiar todo o País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Paulo Bauer.
Agora, é um líder.
Comunicação inadiável, Senador Eduardo Suplicy.
Em seguida, é o Senador Luiz Henrique e, depois, o
Senador Flexa.
Depois é o Senador Luiz Henrique e V. Exª. Aí
vem o Senador Jorge Viana.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caro Senador Paulo
Paim, na Assembléia Geral da ONU, dois pronunciamentos, em especial, de líderes da América Latina,
merecem destaque em nossa reflexão.
O primeiro, certamente da Presidenta Dilma Rousseff, que ali colocou os anseios do Governo brasileiro,
do povo brasileiro e, inclusive, expressou repúdio a
qualquer forma de terrorismo:
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O terrorismo, onde quer que ocorra e venha
de onde vier, merecerá sempre nossa condenação inequívoca e nossa firme determinação
em combatê-lo. Jamais transigiremos com a
barbárie.
Também fez um protesto sobre fato:
Recentes revelações sobre as atividades de
uma rede global de espionagem eletrônica
provocaram indignação e repúdio em amplos
setores da opinião pública mundial.
No Brasil, a situação foi ainda mais grave, pois
aparecemos como alvo dessa intrusão. Dados
pessoais de cidadãos foram indiscriminadamente objeto de interceptação. Informações
empresariais – muitas vezes, de alto valor
econômico e mesmo estratégico – estiveram
na mira da espionagem. Também representações diplomáticas brasileiras, entre elas a
Missão Permanente junto às Nações Unidas
e a própria Presidência da República, tiveram
suas comunicações interceptadas.
Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo [porque, obviamente, ninguém pensou na
hipótese de que pudesse o Brasil, brasileiros,
e muito menos a Presidenta brasileira ou qualquer pessoa que trabalhe na Petrobras estar
envolvida em ações de terrorismo].
Somos um país democrático, cercado de países democráticos, pacíficos e respeitosos do
Direito Internacional. Vivemos em paz com os
nossos vizinhos há mais de 140 anos.
Estamos diante de um caso grave de violação
dos direitos humanos e das liberdades civis,
da invasão e captura de informações sigilosas
relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do
meu País.
A Presidenta ressaltou que fez saber ao governo norte-americano o protesto, exigindo explicações,
desculpas e garantias de que tais procedimentos não
serão repetidos.
O Brasil redobrará os esforços para dotar-se
de legislação, tecnologias e mecanismos que
nos protejam da interceptação ilegal de comunicações e dados.
[Como] o problema transcende o relacionamento bilateral de dois países. Afeta a própria
comunidade internacional e dela exige resposta. As tecnologias de telecomunicação e
informação não podem ser o novo campo de
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batalha entre os Estados. [Assim diz a Presidenta:] Esse é o momento de criarmos as
condições para evitar que o espaço cibernético
seja instrumentalizado como arma de guerra,
por meio da espionagem, da sabotagem, dos
ataques contra sistemas e infraestrutura de
outros países.
A Presidenta ainda falou dos princípios defendidos pelo Brasil e também dos esforços que têm sido
realizados para o combate à pobreza, para adotarmos
um modelo econômico com inclusão social, de como
conseguimos retirar da pobreza mais de 22 milhões de
brasileiros, em apenas dois anos e de como reduzimos
a mortalidade infantil. E outros passos importantes.
Eu quero aqui solicitar, Sr. Presidente, que seja
transcrito na íntegra o discurso da Presidenta da República Dilma Rousseff.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Mas também quero aqui elogiar, exaltar
a crítica que o Presidente José Mujica fez da sociedade
capitalista, do mundo que muitas vezes utiliza-se dos
instrumentos de guerra no momento em que deveríamos passar da pré-história, do tempo de guerra, para
o momento de efetivo avanço da humanidade.
Então o Presidente Pepe Mujica, Senador Paulo
Paim, vizinho do Rio Grande do Sul, fez um discurso
notável. Eu recomendo a todos os brasileiros que leiam
esse discurso que teve na Internet uma repercussão
mais forte do que os discursos do Presidente Barack
Obama, do próprio Presidente do Irã, da própria Presidenta Dilma Rousseff.
E gostaria aqui de transmitir a todos: leiam o discurso do Presidente Pepe Mujica, o exemplo de uma
reflexão notável de uma pessoa que, inclusive reconheceu possíveis erros que possa ter cometido desde
moço, mas hoje, na idade amadurecida, constitui-se
um chefe de estado exemplar, que, inclusive, abdicou
de boa parte de sua própria remuneração, não vive
em palácio, vive na sua modesta casa e tem como que
procedimentos pessoais exemplares.
Ele fez um pronunciamento que peço também
que seja transcrito na íntegra, como um exemplo de
procedimento, de vontade de realização de justiça...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... para se buscar a paz nas três Américas e em todo o Planeta Terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Suplicy. Li
na íntegra, linha por linha, por três vezes, o discurso
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do Presidente Mujica e, de fato, é um dos melhores
que li ao longo da minha vida.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Que bom! Eu também tive essa mesma
impressão. Então, V. Exa colabora comigo. Eu assisti e
recomendo que assistam, porque está lá no Youtube.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –Excelente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Qualquer pessoa pode procurar por
“Presidente José Mujica, Assembleia Geral da ONU” e
achar o pronunciamento, que foi de quarenta e poucos
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minutos, mas também obter na íntegra o seu conteúdo,
que peço para ser transcrito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Um discurso poético, com conteúdo, e emocionante. É assim que eu reduziria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Emocionante mesmo. Comovente,
no melhor sentido.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador.
Senador Luiz Henrique, como orador inscrito. Em
seguida, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Paulo Paim,
Sras Senadoras, Srs. Senadores, há não muito tempo
a linha do futuro ainda era vista como a linha do infinito
– algo ansiado, desejado, mas intocável, inacessível. A
linha do futuro era vista como algo inatingível. Assim,
a humanidade viveu engolfada nas suas emergências
mais imediatas. Tradição, conservadorismo e conformismo eram a marca de sociedades estáveis e imutáveis.
Alguns eventos extraordinários mudaram esse
quadro. O fogo, a roda, o arco e a flecha foram algo
que impulsionou a humanidade durante os primórdios
da civilização, mas, ao longo de milênios, a humanidade foi evoluindo lentamente. Esse quadro vem mudando, extraordinariamente, com o rápido, estonteante e,
cada vez mais, vertiginoso avanço do conhecimento
humano, sobretudo na área da ciência e da tecnologia.
Em 1970, quando assumi o meu primeiro dos
doze mandatos consecutivos que obtive, um após o
outro, desde 1970, era a lei indiscutível da gestão de
que quem administrava com êxito era quem sabia escolher as prioridades. Hoje, passados apenas 43 anos
da minha primeira eleição para Deputado Estadual, o
bom administrador é aquele que sabe prognosticar, é
aquele que sabe adivinhar, é aquele que sabe antever
as posteridades.
Muitas gestões públicas e privadas foram malsucedidas, muitas empresas desapareceram, porque
não souberam seguir, nas últimas décadas, essa nova
regra imposta, como eu já falei, pela estonteante evolução científico-tecnológica.
O Brasil perdeu a liderança em alguns ciclos
econômicos, porque fomos incapazes de criar políticas
de desenvolvimento com base no esforço nacional na
pesquisa científica. É um caso clássico o da borracha.
Piratear para a Inglaterra as sementes de seringueira
fez com que o grande ciclo de riqueza da Amazônia
desaparecesse de uma hora para outra; assim como
é o caso clássico o do algodão Seridó, que fazia o dinamismo e o desenvolvimento de regiões hoje empobrecidas no Nordeste.
Quando, Sr. Presidente, nós proferimos, em nome
de nossos colegas Casildo Maldaner e Paulo Bauer, o
discurso na cerimônia de diplomação, nós afirmamos
exatamente o seguinte: “Vamos levar ao Senado outra
visão. Uma visão nova: a de que o Brasil precisa fazer
um esforço inaudito na área da pesquisa científica e
tecnológica, não apenas pelos investimentos gover-
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namentais, aumentando-os progressivamente, como
o fizemos no exercício de governador, mas também no
incentivo às inversões do setor privado que, diferentemente dos países que lideram a inovação, aplicam no
Brasil menos do que o setor público na investigação
científica e no desenvolvimento de produtos de valor
agregado.” Exclamei naquela ocasião: “Vamos lutar por
uma legislação que incentive doações bilionárias aos
laboratórios e centros de excelência, como acontece
em países do Primeiro Mundo. Precisamos (e podemos)
estar ao lado dos países líderes na inovação. Essa é a
esquina histórica que nos fará avançar para o desenvolvimento ou estagnar, o que, no caso da pesquisa
científica, significa retroceder, definitivamente, a uma
economia pobre e atrasada.”
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por determinação da Mesa Diretora, presidida pelo Senador
Renan Calheiros, fui designado para presidir uma nova
comissão, uma comissão que pode fazer com que a
credibilidade desta Casa saia do patamar atual e receba alta consideração da população brasileira.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – V. Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Já o concederei.
A Comissão Senado do Futuro é uma Comissão
que vai trabalhar para prospectar as posteridades a
serem elegíveis para um Brasil de Primeiro Mundo,
para um Brasil desenvolvido, para um Brasil sem as
disparidades setoriais e regionais que nós temos hoje.
Há vários temas... Já concederei, Senador.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Há vários temas que nós temos de priorizar no
debate nesta Casa.
O tema da energia. Nós temos uma população
que se avizinha dos 9 bilhões de habitantes em 2050,
uma população que vai consumir muito mais energia,
e é preciso que se produza energia cada vez mais barata, é preciso que se mudem os padrões de produção
de energia e isso tem a ver com novas matrizes, desde
a eólica e a solar, até a energia provinda das marés.
Temos de prospectar novas matrizes de insumos
industriais, porque vem aí uma nova era industrial, uma
era voltada, também, para a produção de mais baixo
consumo energético e de produtos mais eficientes.
Vem aí o automóvel híbrido, vem aí o automóvel elétrico, e esses novos veículos, que haverão de
substituir a fonte energética fóssil, reclamarão, dentre
outras inovações, o uso de ímãs permanentes, oriundos dos 17 elementos de terras-raras, que estarão
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presentes em todos os produtos eletroeletrônicos das
próximas décadas.
E são temas como este que o Relator da Comissão, professor, sociólogo e Senador Cristovam Buarque, haverá de prospectar com os demais membros
e comigo na tarefa de colocar o Senado na fronteira
da visualização do futuro.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Concedo a V. Exª, Senador Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Estávamos aqui a trocar ideias com o Senador
Paulo Bauer. Nós, catarinenses, nos alegramos, porque V. Exª, como Presidente da Comissão Senado do
Futuro, tem todos os méritos. V. Exª é um homem da
ciência, um homem da inovação. Não só como Ministro de Ciência e Tecnologia, mas também como Governador de Santa Catarina, V. Exª implantou essas
ações. Nós, catarinenses, estamos alegres, estamos
satisfeitos, estamos felizes porque V. Exª, agora, à
frente da Comissão Senado do Futuro, vai buscar o
que é melhor na ciência para o desenvolvimento. Sem
dúvida alguma, essa contribuição não é só para Santa
Catarina, mas também para o Brasil. Por isso, receba
nossos cumprimentos neste momento.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Paulo Bauer (Bloco Minoria/PSDB – SC) –
Senador Luiz Henrique, apenas para cumprimentar V.
Exª e dizer que pude matar um pouquinho a saudade
do tempo em que fui secretário de educação de V. Exª.
Eu o acompanhava nos eventos, à frente do Governo
de Santa Catarina, no comando do nosso Estado, e,
em dezenas de oportunidades, vi V. Exª profetizar, falar
do futuro, da tecnologia, do avanço que precisamos alcançar no Brasil em relação à melhoria das condições
de vida das pessoas, à redução do custo da produção,
à melhoria da qualidade dos nossos produtos. Felicito
V. Exª pelo pronunciamento e também pelo trabalho
que começa a desenvolver nessa comissão e que, por
certo, vai elevar o Senado a uma posição ainda de
maior importância no contexto nacional. Muito obrigado.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Um assunto que nós discutimos muito durante aquele período, Senador Paulo Bauer, foi um novo
modelo de educação.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Um novo modelo de educação, baseado não
apenas na meritocracia, mas também em ousar por
novos padrões.
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Como é que começou o ensino? O ensino, na
Grécia antiga, era passado do professor para um só
aluno. O nome “academia” vem do filósofo Akademos,
que lecionava sentado para um aluno de pé; sentado
em uma cadeira. Daí por que se diz, hoje, que o professor que leciona em uma universidade detém uma
cátedra, que é o nome grego de onde se originou a
palavra “cadeira”.
Pois bem. Na Idade Média, com a fundação das
universidades, a partir de Bolonha, multiplicou-se o
número de alunos por professor, em salas de 40, 50,
60 alunos. E esse padrão vem até hoje.
Hoje, o Estado tem dificuldade em estabelecer
uma rede de pré-escolas, e nós sabemos que a pré-escola é fundamental, é a base, é o alicerce do ensino. Por que não usar, neste País, massivamente, a
educação virtual, a distância, já a partir da pré-escola,
um programa massivo de pré-escola virtual?
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – São propostas como essa que vamos discutir,
debater nessa Comissão do Futuro. Mudar os padrões,
avançar para uma nação desenvolvida é o nosso objetivo, a nossa tarefa.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Luiz Henrique.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a direção dos trabalhos ao
nosso Presidente Renan.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente, Senador
Renan Calheiros, já saudando a chegada de V. Exª
ao plenário.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço, concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, tempestivamente, peço a V. Exª que,
no momento adequado, naturalmente ouvida a Mesa,
que possamos submeter ao Plenário requerimento de
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regime de urgência de projeto de resolução de minha
autoria, que está adequadamente orientado e encaminhado e com as assinaturas todas colhidas. Tratei
ontem desse tema e renovo hoje o sentimento.
Trata-se de um projeto que envolverá a deliberação da Comissão de Relações Exteriores para que,
além da Comissão de Assuntos Econômicos, possa
opinar sobre renúncias que o nosso País faz e reprogramação de endividamento com outros Estados nacionais.
Portanto, solicito que V. Exª submeta ao Plenário
da Casa esse projeto, essa votação, Sr. Presidente,
esse requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vou pedir ao Senador Sérgio
Souza que faça a leitura desse requerimento, e, em
seguida, após a Ordem do Dia, nós o apreciaremos,
como pede o Senador Ricardo Ferraço.
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Não havendo objeção da Casa, antes de começarmos a Ordem do Dia, vamos conceder a palavra ao
Senador Flexa Ribeiro, como Líder, por cinco minutos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) –
Sr. Presidente, conforme determinação de V.
Exª, nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a
urgência para o Projeto de Resolução do Senado nº 59, de 2013, que altera o Regimento
Interno do Senado Federal para determinar o
envio à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional das mensagens propondo
perdão e reescalonamento de dívidas de que
o Brasil seja credor.
Sala das Sessões.
Assinaturas de vários Senadores Líderes.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esse requerimento será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art.
340, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal.
Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a atenção de V. Exª e dos Srs. Senadores, porque o Senado Federal tem a honra de receber
hoje aqui o nosso zagueiro central, Wilson Piazza, da
seleção de 1970. Ele compôs aquele nosso scratch
tricampeão mundial, formado por Félix, Carlos Alberto, Wilson Piazza, Brito e Everaldo; Gérson, Rivelino
e Clodoaldo; Pelé, Tostão e Jairzinho.
Hoje, Wilson Piazza é Presidente da Federação
das Associações de Atletas Profissionais (Faap) e também da Agap, que é a Associação de Garantia ao Atleta
Profissional, ou seja, depois de tantas contribuições
ao futebol nacional, ele cumpre um papel muito importante, um papel social junto aos ex-atletas, buscando
garantia e buscando alguma forma de atendimento e
profissionalização para os atletas já em atividade, objetivando a preparação dos atletas para o futuro, para
o pós-exercício profissional, que é muito curto.
Ele veio justamente ter um contato conosco para
tratar sobre o PL 301, que está, hoje, na Comissão de
Educação. É um projeto de lei de minha autoria que
propõe que uma parte dos recursos das loterias seja
destinada aos clubes das séries B, C e D, que não
têm patrocínio.
Wilson Piazza veio até nós para pedir que uma
parte também desse recurso – com uma emenda ao
projeto – vá para essa associação de ex-atletas, para
que eles possam, assim, receber uma assistência
maior, tanto previdenciária quanto de profissionalização. Ele veio justamente pedir esse apoio e tem, da
nossa parte, a maior atenção.
Agradeço muito a oportunidade que o Presidente
Renan Calheiros nos dá de fazer essa homenagem a
Wilson Piazza, esse homem que conseguiu fechar a
zaga e permitir que o Brasil fosse tricampeão mundial
em 1970.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em nome de todos os Senadores, eu quero cumprimentar o Wilson Piazza, que deu
muitas glórias e títulos ao futebol brasileiro.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
Em seguida, nós começaremos a Ordem do Dia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Renan Calheiros, Sras e Srs. Se-
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nadores, na última semana, completamos dois anos
e dois meses de uma luta que travamos aqui, no Senado Federal, em conjunto com a Bancada Federal,
com o Governador do Estado do Pará, Simão Jatene,
com empresários, trabalhadores e com a sociedade,
em geral, do meu Estado.
Há mais de dois anos, a Presidenta Dilma Rousseff determinou, sem maiores explicações, a suspensão das obras do derrocamento do chamado Pedral
de Lourenço, uma obra fundamental para a logística
não só do Pará, mas do Norte, do Centro-Oeste e do
Brasil, através da Hidrovia do Tocantins.
Também na última semana estive em audiência
no Ministério dos Transportes com o Ministro César
Borges; o Governador do Pará, Simão Jatene; o Vice-Governador, Helenilson Pontes; o Diretor-Geral do
DNIT, General Jorge Fraxe; vários Deputados Federais
da Bancada do Estado; os Prefeitos Paulo Tocantins, de
Paragominas, e Cristina Malcher, de Rondon do Pará; e
representantes da sociedade paraense como um todo.
Essa defesa do derrocamento do Pedral do Lourenço é uma defesa suprapartidária do nosso Estado,
é uma defesa de todos os paraenses.
Tratamos nessa reunião de diversos assuntos
relacionados com as urgentes obras de infraestrutura
em nosso Estado.
Quero aqui, neste momento, destacar três pontos: o próprio Pedral do Lourenço, como eu já disse;
a Estrada de Ferro Norte-Sul, a 151; e as rodovias federais no Estado do Pará.
Vou trazer um relato sobre esses temas para que
os paraenses que nos acompanham pela TV Senado
e nos ouvem pela Rádio Senado nos ajudem também
a pressionar o Governo Federal a atender aos interesses do Pará, um Estado que tanto contribui com a
nossa Nação.
É importante que todo o Pará possa tomar conhecimento, em especial o Município de Marabá, que
é polo daquela região, da importância da Hidrovia
Araguaia-Tocantins.
Este tema sobre o Pedral do Lourenço é recorrente em nossos pronunciamentos e tem sido frequentemente abordado em nossas reuniões de Bancada e
nas audiências dos ministérios, em Brasília.
Bom, a situação atual, segundo o DNIT, é a seguinte: o projeto de derrocamento foi aprovado pela
Marinha do Brasil, mas com alguns ajustes que devem
ser feitos. Essas modificações estão sendo realizadas
por equipes técnicas da Universidade Federal do Paraná
e, de acordo com afirmações do General Jorge Fraxe,
Diretor do DNIT, o projeto estará finalizado agora em
outubro, e, no final do mês ou no máximo na primeira
quinzena de novembro, deverá ser lançado o edital
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de licitação das obras do derrocamento do Pedral do
Lourenço, na hidrovia do Tocantins.
Espero que, desta vez, se cumpra a previsão de
lançar o edital de derrocamento do Pedral do Lourenço,
que está sendo esperado há dois anos e dois meses,
como disse. No início deste ano, foi matéria do Jornal
Nacional, da Rede Globo, e não tardará a ser matéria
novamente, porque é uma obra da maior importância
para a logística do nosso País e que, lamentavelmente,
está sendo postergada mês a mês, chegando agora
ao último cronograma previsto pelo General Fraxe, do
DNIT, final de outubro, primeira quinzena de novembro,
para termos o edital de licitação.
Quero aqui falar que, se não houver esse derrocamento, o investimento de R$1,6 bilhão colocado nas
Eclusas de Tucuruí não terá efeito, porque não haverá
navegabilidade no trecho do Rio Tocantins nos doze
meses do ano. Então, é preciso efetivamente que se
faça esse derrocamento para que as Eclusas de Tucuruí, inauguradas com tantas festividades, possam
trazer benefícios para o nosso País.
Quanto à Ferrovia Norte-Sul, na reunião, o Governador reforçou ao Ministro César Borges o posicionamento do Governo do Estado durante as audiências públicas e reuniões preparatórias do edital do
projeto da Ferrovia Norte-Sul, que no trecho norte irá
ligar Açailândia, no Maranhão, até o Porto de Vila dos
Cabanos, em Barcarena, no Pará. E o posicionamento
do Governador Jatene é simples e direto, e é o nosso
posicionamento e o de todos os paraenses: não vamos
permitir que o Pará seja mero corredor de exportação.
Queremos que a logística a ser construída sirva também para melhorar a infraestrutura de transportes do
Pará e, assim, impulsionar seu desenvolvimento.
Para isso, solicitamos que o edital da ferrovia
tenha já no texto a construção de um ramal até Paragominas, no nordeste do Estado. Grande produtor de
grãos e bauxita, Município com selo verde de certificação ambiental e considerado um dos mais desenvolvidos da região, Paragominas não estava incluído no
projeto inicial da ferrovia. É necessário que se faça um
ramal de 90 quilômetros, ligando a mina de bauxita e a
cidade de Paragominas com a ferrovia. Esses 90 quilômetros, com o orçamento inicial de R$680 milhões,
são da maior importância porque, só esse ramal, segundo estudos feitos, vai garantir 40% da carga a ser
escoada pela futura ferrovia.
Teremos, então, um ramal a mais para escoar
a produção de grãos e de outras empresas de mineração e, certamente, será atrativo para novos empreendimentos na região. O Ministro César Borges ficou
de conversar com o Presidente da EPL, Dr. Bernardo
Figueiredo.
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Já estivemos com o Dr. Bernardo Figueiredo, já
estivemos em reunião na EPL, e ele não colocou nenhum empecilho à construção desse ramal. Havendo
autorização, como acredito que haverá, do Ministro
César Borges, ele será efetivamente incluído já na
próxima licitação que ocorrerá.
Com relação às rodovias no nosso Estado, também tivemos oportunidade de discutir com o General
Fraxe a situação da BR-163 (Santarém-Cuiabá). Ele
prevê a conclusão do asfaltamento até o final de 2014.
Deus queira que isso venha efetivamente a acontecer.
Lamentavelmente, a BR-230, a Transamazônica,
encontra-se com dificuldades de licenciamento nas
áreas indígenas, pelo que não há previsão para conclusão, segundo o General Fraxe.
Conversamos também com ele, e é importante
que nossos amigos do sul do Pará tenham conhecimento, sobre a BR-155, antiga PA-150, que liga Marabá até o limite do Pará com o Estado mais ao sul.
São três trechos, dos quais dois já estão contratados,
e o terceiro terá seu processo licitatório aberto agora
no mês de outubro e sua contratação deverá ocorrer
proximamente.
Então, é importante que essa informação seja
dada, porque essa estrada é fundamental. Era a continuação da PA-150, foi federalizada e se tornou a BR-155.
Segundo nos comunicou o General Fraxe, Diretor-Geral do DNIT, a cada 30 dias, ele percorrerá essas
obras, principalmente a da BR-163 (Santarém-Cuiabá)
e a da BR-155, para efetivamente acompanhar a execução da obra.
São essas as informações, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, que eu queria trazer ao conhecimento de todos os paraenses, e o faço por intermédio
da TV Senado e da Rádio Senado, veículos de comunicação do Senado Federal.
Para encerrar, Senador Aécio Neves, Presidente
do PSDB, e Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do
PSDB no Senado, quero aqui festejar a permanência…
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – … do ex-Senador, ex-Ministro, ex-Governador Serra no PSDB. A imprensa noticia hoje, Senador Aloysio,
que o Governador Serra definiu pela sua permanência.
O Brasil é que tem a ganhar com a permanência
do Governador e ex-Ministro Serra no PSDB, porque,
juntos, nós vamos tirar o Brasil desta apatia em que se
encontra hoje, com este governo de 10 anos já do PT,
que não tem condições nem competência para fazer o
País crescer nos índices necessários para dar melhor
qualidade de vida a todos os brasileiros.
Muito obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Não há acordo para nós votarmos o Item 1 da
pauta, a Medida Provisória nº 624. Portanto, nós deixaremos essa matéria… Constará da pauta da sessão
de amanhã.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente, e a nossa resolução,
que nós aprovamos o regime de urgência? A resolução de emenda ao Regimento?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não. Nós vamos votar o requerimento de urgência após a Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Ah, somente após a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Após a Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Não podemos votar agora de uma vez,
Presidente? Há entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que é regimental, Senador
Ferraço. Os requerimentos são lidos antes da Ordem
do Dia e serão apreciados logo após a Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – E nós teremos Ordem do Dia hoje?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Estamos fazendo a Ordem do
Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Ah, muito bem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós não vamos votar… Faremos. Fique absolutamente tranquilo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2013 (nº 349/2001, na Câmara
dos Deputados, tendo como primeiro signatário
o Deputado Luiz Antonio Fleury), que acres-
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centa os §§1º e 2º ao art. 47, 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.
O Parecer favorável, sob nº 1.063, de 2013,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tem como Relator o Senador Sérgio
Souza, com votos em separado dos Senadores
Pedro Taques e Randolfe Rodrigues, e contrários dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira e
Eduardo Lopes.
A matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas consecutivas, quando poderão
ser oferecidas emendas por um terço, no mínimo, da
composição da Casa, nos termos do disposto no art.
358 do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há sobre a mesa Emendas que
serão lidas pelo Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Emenda nº 2, de Plenário.
Art. 1º. Dê-se à ementa da Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2013, a seguinte
redação: “Dá nova redação ao §2º do art. 55
da Constituição Federal, abolindo a votação
secreta nos processos de cassação de mandato parlamentar”.
Art. 2º. Suprimam-se as alterações propostas
pelo art. 1º da PEC nº 43, de 2013, aos arts.
47, §§1º e 2º, ao art. 52, incisos III, IV e XI, e
ao art. 66, §4º da Constituição Federal.
Primeiro signatário, Senador Aloysio Nunes
Ferreira e outros Srs. Senadores.
Emenda nº 3, de Plenário.
Art. 1º. Dê-se à ementa da Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2013, a seguinte
redação: “Dá nova redação aos incisos, ao §2º
do art. 55 e ao §4º do art. 66 da Constituição
Federal, abolindo a votação secreta nos processos de cassação de mandato parlamentar
e de apreciação de vetos no âmbito do Poder
Legislativo” – fecho aspas.
Art. 2º. Suprimam-se as alterações propostas
pelo art. 1º da PEC nº 43, de 2013, aos arts.
47, §§1º e 2º, e art. 52, incisos III, IV e XI, da
Constituição Federal.
Primeiro signatário, Senador Romero Jucá e
outros Srs. Senadores.
São as seguintes as Emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão das propostas que
estão tramitando conjuntamente e das emendas.
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, pelo que estou entendendo, com a
apresentação dessas propostas de emendas, essa
matéria então voltará à Comissão de Constituição e
Justiça para melhor ser ali debatida, é isso mesmo?
Se for assim, eu gostaria de aqui fazer um apelo
a todos os Srs. Senadores, e inclusive ao Presidente
Vital do Rêgo para que nós possamos debater esta
matéria que hoje está bastante amadurecida entre
nós Senadores. Muito bem, debatamos de novo ali na
Comissão de Constituição e Justiça. Hoje nós tivemos
um debate do mais alto nível, construtivo, com respeito
à questão do voto obrigatório ou do voto facultativo, e
conseguimos concluir a votação.
Eu espero que os autores dessas emendas contribuam, o quanto antes, na próxima reunião da CCJ.
Que seja pautada para que possamos logo decidir esse
assunto com o devido amadurecimento. Eu, que tenho
a minha opinião já formada a favor do voto aberto para
toda e qualquer circunstância, avalio que estamos próximos de alcançar um resultado que seja a vontade da
maioria dos Senadores. Respeitaremos aquela que for
a vontade maior.
Eu mais uma vez aqui argumento em favor do
voto aberto para todo e qualquer objetivo que possamos votar aqui no Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria aproveitar a ocasião
em que o ilustre Senador Suplicy faz esse apelo para
fazer a ele também um apelo.
O Senador Suplicy é um homem que tem autoridade, tem prestígio, tem peso político no seu partido,
e eu faço um apelo ao Senador Suplicy: que faça valer essa autoridade, esse prestígio, esse peso político
que tem sobre o seu partido para que a Câmara dos
Deputados delibere sobre a proposta de emenda
à Constituição, cujo primeiro signatário é o Senador Alvaro Dias, que determina que os votos, nos
casos de cassação de mandatos parlamentares, sejam votos abertos.
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Essa PEC foi aprovada aqui no Senado, foi para a
Câmara dos Deputados e está lá pendente de parecer.
O parecer já foi apresentado pelo Deputado Vanderlei
Macris, que é Relator da matéria na comissão especial.
Acontece que o PT, na Câmara, está obstruindo o andamento dessa matéria. O Deputado Sibá Machado,
que é o presidente dessa comissão, hoje, cancelou a
reunião da comissão exatamente para que o Deputado
Macris não apresentasse seu parecer.
Ora, nós já temos um compromisso, firmado na
presença de V. Exª, do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, de pautar
essa matéria assim que ela saia da comissão especial.
Então, meu apelo ao Senador Suplicy é que ele
use esse seu prestígio que é indisputado dentro do PT,
para que a sua Bancada na Câmara, especialmente o
Deputado Sibá Machado, presidente dessa comissão,
deixe de obstruir o andamento dessa PEC, para que
ela possa, finalmente, ser aprovada pelo Congresso
e, em seguida, promulgada.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias e Senador Walter Pinheiro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na esteira do que disse o Senador Aloysio, há que se
indagar do PT, na Câmara dos Deputados – e quem
sabe o Senador Suplicy possa nos auxiliar nisso – o
que temem. Por que esse receio da aprovação dessa
proposta de voto aberto para os casos de cassação
de mandato? Qual a justificativa para essa protelação?
Por que essa manobra escusa?
Nós já perdemos várias semanas. Desde o primeiro momento, transpareceu a intenção malévola
de alguns de proteger os mensaleiros, de beneficiar
aqueles que estavam sendo julgados pelo Supremo
Tribunal Federal num eventual processo de cassação
de mandato, que seria a consequência imediata da
condenação pelo Supremo, que já teria ocorrido não
fossem os embargos infringentes.
Portanto, Sr. Presidente, é hora de o PT, na Câmara dos Deputados, apresentar sua justificativa e
explicar por que não quer a votação daquela proposta,
por que está protelando.
Ora, a aprovação daquela não exclui a aprovação
desta que tramita aqui no Senado Federal, que é mais
abrangente. Nós já temos posições aqui definidas, alguns são contrários, outros são favoráveis, mas não há
nenhuma razão para protelar aquela; isso não é justi-
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ficativa para que se vote esta, que está num processo
de tramitação regimental e que merecerá deliberação
em breve. O que não pode é a Câmara dos Deputados
continuar com essa manobra escusa. Eu não responsabilizo a Câmara, evidentemente, mas temos que
responsabilizar aqueles que usam desse ardil, desse
expediente protelatório na tentativa de proteger mensaleiros que estão sendo condenados pelo Supremo
Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, primeiro, eu quero chamar a atenção para
duas coisas muito importantes.
Aqui falo pela Bancada do meu Partido nesta
Casa, e também posso tranquilamente não me arvorar
em representar o Senado como um todo; não devo, não
posso e não tenho essa autoridade, eu diria.
Mas este Senado, inclusive com o nosso voto,
votou uma PEC do Senador Jarbas que trata exatamente da perda automática de mandatos, que está do
outro lado também, que está lá parada.
Aliás, este Senado também votou aqui, em 2011,
uma PEC que tratava da tramitação de medidas provisórias, que também está parada, Senador Eunício,
do outro lado.
Aqui nós votamos a PEC do voto para a cassação
de mandatos, o voto aberto, a PEC do Senador Alvaro
Dias. Agora, o difícil é achar que, do outro lado, alguém
está tentando barrar algo quando, do lado de cá, está
nas nossas mãos! Então, não posso ficar aqui reclamando da Câmara, que não vota uma PEC, quando
eu não quero votar outra.
A PEC do voto aberto já foi votada aqui também na
Comissão de Constituição e Justiça. Segui o Regimento,
segui todas as tratativas e todos os pleitos para que,
em cinco sessões, pudéssemos discutir essa matéria.
Aliás, lembrando que, numa das duas últimas, eu tive
que chegar correndo ao plenário, porque nem se iria
discutir a matéria. No dia anterior, Senador Wellington
Dias, meu Líder, na Ordem do Dia, passou-se até por
cima, nem se discutiu, para contar prazo.
Na realidade, estamos querendo votar a matéria
do voto aberto, a nossa parte. Não posso cobrar dos
outros quando não cumpro a minha. Portanto, a minha
parte é aqui no Senado, e a minha parte, ou melhor,
a nossa parte, nós já fizemos uma e quero fazer a segunda vez, no que diz respeito ao voto aberto.
Então, não dá para ficar inventando de cobrar dos
outros quando estou tentando inclusive fazer obstrução
na hora que está na nossa mão.
(Intervenção fora do microfone.)
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Senador, não fiz apelo a ninguém, Senador
Aloysio. V. Exª pode se dirigir a ele.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não é V. Exª, mas o Senador Suplicy veio fazer um apelo...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – A mim inclusive...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – O que é isso? Está tramitando.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu não fiz apelo a ninguém; fiz apelo
às regras da Casa.
Quando V. Exª fez apelo do cumprimento regimental, eu disse a V. Exª que eu – inclusive reivindiquei as
notas taquigráficas da minha fala – queria cumprir as
cinco sessões e não queria regime especial. Portanto,
quero cumprir todo o trâmite.
Disse isso agora ao Senador Presidente desta
Casa, ali na Presidência. Disse: “Presidente, vamos
lá, todos os trâmites.”
Inclusive, Senador Renan Calheiros, V. Exª agora
pode expressar esse testemunho, assim como o Senador Sérgio e Senador Eunício, que também estavam
na Presidência. Eu disse a V. Exª, Sr. Presidente, que
o natural é que, com emendas apresentadas à PEC,
obrigatoriamente, ela tem que voltar à CCJ. Esse é o
jogo regimental. Portanto, não estou fazendo nenhuma
acusação a ninguém.
Agora, não dá para ninguém usar a história do
outro lado, de que não se votou lá ou coisa do gênero,
para justificar aqui. A pressão que posso fazer agora é
a mim mesmo. Quero votar a PEC que está aqui. Essa
é a pressão que me cabe, esse é o meu voto, essa é
a nossa decisão. Isso está nas nossas mãos. Aqui eu
não dependo nem de Sibá, nem de sinvá e nem de
sifoi; eu dependo exatamente daquilo que o povo me
conferiu, o voto.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui hoje pleitear
o encerramento dessa discussão, o encaminhamento
natural dessa discussão, que é retornar à Comissão
de Constituição e Justiça e, depois, a volta ao plenário,
para que possamos apreciar.
Volto a insistir. Se temos emenda, se temos divergência, a única forma eficaz de resolver essa questão
não é no apelo, mas, sim, no painel, no voto. Assim nós
fizemos, por exemplo, na Comissão de Constituição e
Justiça hoje, em relação ao voto obrigatório. Eu, por
exemplo, tenho divergência em relação à minha Bancada. Sou favorável ao voto facultativo. No entanto,
meu Líder foi lá e liberou a Bancada.
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Então, é essa posição de tratar aqui essa matéria
que nós estamos pleiteando, Senador Renan. Portanto,
cumprindo todas as regras.
E eu gostaria de pedir a V. Exª, inclusive em nome
disso, que a gente submetesse ao Plenário uma PEC de
minha autoria, que já teve encerrada a sua discussão
há 500 anos-luz – há até um projeto muito parecido do
Senador Eunício, ao qual eu estou fazendo, se S. Exª
me permitir, uma proposta substitutiva –, e que trata
da questão das agências reguladoras. E eu concordo,
em gênero, número e grau, com o projeto de V. Exª,
Senador Eunício. E, na PEC, eu estou propondo que
os sabatinados voltem aqui, porque eles sabatinados
vão e, depois, fazem o que querem, e a gente não tem
como resolver essa questão de mandatos.
Sr. Presidente, quanto à questão do voto aberto,
eu acho que é isso. Abertamente, nós teremos condições de fazer esse debate na CCJ e, abertamente,
no painel aqui do Senado Federal. Aí nós vamos fazer nossa parte. Não temos nada a ver com ninguém.
Se votarmos aqui a PEC do voto aberto, se ela
for votada do jeito que veio da Câmara, vai à promulgação. Se incorporadas emendas, obrigatoriamente,
ela terá que voltar para a Câmara dos Deputados,
para apreciação. E quem decidirá isso? O Senado da
República, portanto, os Senadores.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza. Em seguida, darei a palavra a V. Exª, Senador Mário Couto.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um tema que
tem tomado a tribuna, as falas das Comissões aqui
do Plenário, do Senado, na Câmara, já há algum tempo. E começou-se a dar ênfase a ele no momento em
que a Câmara manteve no mandato aquele Deputado
condenado pelo Supremo e preso, Natan Donadon.
Parece-me que a própria Câmara dos Deputados,
no Conselho de Ética, recebeu e aprovou uma nova
representação, que já está no plenário – parece-me
que contando prazo para defesa, alguma coisa nesse
sentido –, ao mesmo cidadão. Há um apelo nesse sentido, que é o mais iminente e emergente do ponto de
vista da necessidade de acabarmos com o voto secreto.
Há uma discussão profunda por parte dos Senadores. Uns entendem que alguns pontos devem
continuar secretos; outros, que deve ser aberta a totalidade de votos no âmbito do Congresso Nacional,
no âmbito do Poder Legislativo, seja ele o Congresso
Nacional, as Assembleias Legislativas, ou até mesmo
as Câmaras de Vereadores.
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E é assim que é o texto da PEC 43. É assim que
é o texto da PEC nº 20, que também está sendo discutida conjuntamente com esta Proposta de Emenda
à Constituição.
Eu sou Relator dessas duas Propostas de Emenda à Constituição. Chegaram 13 emendas. A regra regimental determina que retorne à Comissão de Constituição e Justiça para, assim que encerradas as discussões... E hoje, neste momento, fazemos a quinta
discussão. E faço um apelo ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Vital do Rêgo,
que paute isso já para a próxima semana, a fim de
que a gente analise essas emendas, dê o parecer e
elas sejam submetidas à apreciação, ao crivo de todos
os membros da Comissão de Constituição e Justiça,
e que, na próxima semana, ou seja, daqui a 15 dias,
possamos votá-las aqui no plenário do Senado Federal.
Era essa a minha intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, com a
palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senador
Renan Calheiros, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo
que ultimamente tenho assistido neste Senado, de que
V. Exª está fazendo tudo para agilizar os processos
de votação nesta Casa, principalmente aqueles que
a sociedade sempre esperou. Havia processos de cinco anos, oito anos, e V. Exª, imediatamente, fez uma
agenda. E tenho certeza de que o Senado se recupera de uma crise de confiança da sociedade. Não será
agora, em relação àquilo que o povo deseja e que já
se usa nos países democráticos, principalmente nos
Estados Unidos e em outros, que se vai dizer que o
Senado, na Presidência do Senador Renan Calheiros,
não quer votar o voto aberto. Eu não acredito nisso.
Acredito que todas as providências cabíveis da
sua parte estão sendo tomadas e que V. Exª, por mais
que tenha uma opinião, sempre – e isso se está vendo
claramente – permitiu que a maioria fosse respeitada
e que a minoria fosse respeitada nesta Casa, o que
mais me leva a dizer-lhe que, neste mandato, V. Exª
está fazendo uma boa gestão. Eu não tenho dúvida.
Há uma questão de ordem: eu quero, a partir
de agora, votar abertamente em todas as situações.
E quero que V. Exª responda. Sei que V. Exª deverá
dizer que não posso ou, talvez, quem sabe, V. Exª me
permita votar abertamente. Mas, se V. Exª opinar por
dizer que não posso votar abertamente, eu acabarei
perdendo o meu mandato neste Senado.
Então, peço a V. Exª, sem demagogia nenhuma,
Senador. Não consigo mais votar secretamente aqui.
Sabe por que, Presidente Renan Calheiros? Porque
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o povo da minha terra tem me cobrado isso aonde eu
vou. Sou um homem que anda muito pelo interior do
Estado do Pará, vivo no interior do Estado do Pará. Minha vida toda foi assim, desde o meu primeiro mandato
como Deputado Estadual. Fiz da Assembleia, da minha
cadeira, uma cadeira cativa. Nunca perdi uma eleição
para Deputado Estadual. Então, esse povo cobra do
Senador Mário Couto o voto dele.
Outro dia, tivemos uma votação aqui. Inclusive,
vou dizer-lhe, foi na votação em que eram candidatos
a Presidente do Senado V. Exª e o Senador Pedro Taques. A imprensa, o meu Estado, o Brasil inteiro me
mandaram e-mails para saber do meu voto. Queriam
saber qual era o meu voto.
Então, por que tenho de esconder o meu voto da
população brasileira e da população do meu Estado?
Se vai demorar, como está demorando, tenho certeza
de que não é culpa sua, mas me permita, ao menos
nesse ínterim, começar a mostrar o meu voto à população. Responda-me a este questionamento. Quero pelo
menos ler para a Nação por que estou escondendo o
meu voto, se for o caso de não poder. E, se for bondade
de sua parte e constitucionalmente legal–, permita-me
abrir o meu voto para a Nação brasileira.
Quanto ao questionamento do Senador Alvaro
Dias sobre o mensalão, eu já disse várias vezes: não
adianta a Nação brasileira esperar que algum pecador
que lesou a Nação, com relação à compra de votos
do mensalão e que pertença ao Partido dos Trabalhadores, seja preso. Nenhum! Nenhum irá preso, a não
ser por um tempo em que ele possa escrever um livro,
saia da prisão para vender o livro dele, e já está livre.
Só assim eu acredito. Fora disso, eu já disse várias
vezes: não adianta...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É, nós vamos, oportunamente,
responder à questão de ordem levantada pelo Senador
Mário Couto, que é...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... parecida, semelhante à questão de ordem que também foi apresentada, e também
a responderemos, pelo Senador Alvaro Dias.
Senador Wellington Dias, tem a palavra V. Exª
para discutir a matéria..
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, bem rapidinho.
Eu queria só, primeiro, deixar claro aqui que o
Partido dos Trabalhadores não tem dúvida da posição
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de V. Exª. O Partido dos Trabalhadores, como disse
aqui o Senador Walter Pinheiro, já compreendeu a
necessidade de se cumprirem os prazos regimentais,
há emenda, e não fomos nós que apresentamos; vamos tratar na forma regimental, ou seja, não queremos
nenhum problema com essa matéria, e é nisso que
apoiamos V. Exª como Presidente.
Segundo, Sr. Presidente, apenas para não ter
dúvidas, aqui também, já há bastante tempo, está
pronto o projeto do Senador Paulo Paim, da Bancada
do Partido dos Trabalhadores, que defende o quê? Já
aprovamos, a Comissão de Constituição e Justiça,
e está pronta para a votação em plenário. O que ela
defende? O mesmo que veio da Câmara, ou seja, a
garantia de voto aberto para tudo.
Quem tem medo de voto aberto para tudo, Sr.
Presidente, não tem medo de voto aberto para julgamento de parlamentar. Quem tem medo de voto aberto
para tudo é porque tem compromisso com os eleitores
para dizer exatamente como vota qualquer matéria.
É esse o pensamento do Partido dos Trabalhadores.
Era isso que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira
discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão.
Senador Antonio Carlos Valadares, antes de encerrarmos a discussão, concedo a palavra a V. Exª para
discutir a matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão
do orador.) – Presidente, farei apenas um breve pronunciamento para dizer à Casa que, no ano de 2010,
quando não existiam as chamadas manifestações de
rua, protestos contra a ação política do Congresso, do
próprio Governo, por determinação do Presidente José
Sarney, foi criada a possibilidade de uma alternativa
para o voto secreto, o voto aberto. E eu fui designado,
então, relator de algumas emendas, entre as quais uma
emenda do Senador Alvaro Dias e outra do Senador
Paulo Paim, que tratavam dessa questão.
Eu tive o cuidado de fazer um levantamento na
Casa, fazendo perguntas objetivas aos Senadores. Essas perguntas foram enviadas aos gabinetes de todos
os Senadores da República e de todas as Senadoras,
e a resposta que veio nos estimulou a apresentar um
substitutivo, em que o voto secreto não era mais regra, era exceção.
Pelo substitutivo que eu apresentei, o voto aberto
seria a nova regra a ser adotada no Congresso Nacional – cassação de mandatos; escolha, inclusive, da
Mesa das duas Casas; escolha de governadores de
territórios; Presidente e diretores do Banco Central; au-

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

toridades em geral; embaixadores; membros do CNJ
e do CNMP. Tudo isso aberto.
E eu propunha apenas, como voto secreto, o
veto presidencial, por ser uma questão de autonomia
de Poderes, e, do mesmo jeito, a escolha de magistrados dos tribunais superiores e do Procurador-Geral
da República.
Na época, eu apresentei esse relatório e, com raras e honrosas exceções, inclusive do nobre Senador
Paulo Paim, que sempre pregou aqui o voto aberto para
tudo... Essa proposta estava em vias de ser votada. “É
hoje, é amanhã; é hoje, é amanhã.” E nunca foi votada.
Aí, vieram as manifestações de rua, os protestos.
Houve voto secreto que salvou Deputado lá na Câmara dos Deputados... Enfim, o clamor das ruas levantou o problema, e o substitutivo que eu apresentei foi
substituído, a toque de caixa e a repique de sino, pela
proposta do nobre Senador Alvaro Dias, que propunha
o voto aberto para a cassação de mandato, única e
exclusivamente. Cassação de mandato!
E eu votei. A maioria aqui, esmagadora, votou
voto aberto para cassação de mandato. Foi para a
Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados,
em vez de votar nossa proposta, votou uma outra, que
não a nossa, que surgiu muito tempo depois – então,
desprestigiando o Senado e o Senador Alvaro Dias.
Ora, eu estou aqui dizendo o seguinte: antes das
multidões, o meu substitutivo adotava um critério, de
que, pelo menos em cinco situações, o voto era aberto.
E só em três o voto era fechado. E agora? Não vou mudar a minha opinião. Não vou mudar a minha opinião,
porque eu tenho certeza, se eu fizer isso, eu que sou
Governo hoje, vou me arrepender depois, quando eu
estiver na oposição. O veto deve ser fechado mesmo.
Deve ser é secreto, para que ele não seja submetido
a pressões, que são normais e legítimas, do Poder
Executivo.
E, às vezes, o parlamentar tem interesse no seu
Estado, quer defender alguma dotação orçamentária
para o seu Estado, quer que a sua emenda coletiva e
de comissões seja liberada, e, com aquele voto contra
o veto, poderá acontecer uma represália, e o Estado
é quem vai perder.
Então, vamos proteger o Estado! Vamos proteger a autonomia do parlamentar, para que ele possa,
em determinadas situações, votar de forma secreta.
Como também no caso...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Valadares, permite-me um aparte,
respeitosamente?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Eu, com muito prazer,
com anuência do nosso Presidente, concedo o apar-
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te a V. Exª, que é o autor de uma proposta das mais
dignas desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Fora do microfone.) – Perfeito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – V. Exª não mudou de opinião, desde o princípio. E eu também não estou mudando de opinião. Então, nós dois não estamos agindo
em campos opostos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Isso.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – Estamos agindo com
base na coerência, que defendemos de acordo com
os nossos princípios.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Valadares, duas questões rápidas, aproveitando o momento em que V. Exª está na tribuna. E que
bom que o tempo não está sendo marcado! Primeiro, V.
Exª sabe do carinho que tenho pelo seu mandato, pela
sua história, um dos melhores Senadores da República,
não tenho nenhuma dúvida. Mas me desculpe a forma
como eu vou colocar: quando ouço um argumento de
que eu não poderei votar o veto de forma aberta porque eu não quero que o Executivo fique sabendo, eu
me assusto. E vou dizer o porquê: porque aí não é o
mérito do projeto que eu votei quando a votação foi
aberta, até por unanimidade. Eu não estou decidindo
em cima do mérito. Eu estou decidindo se o Executivo
vai ou não vai atender uma emenda no futuro. Eu sei
que não é essa a sua intenção, até pela sua forma de
agir e de se colocar.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Não, a minha intenção,
Senador, é proteger o parlamentar, a autonomia do
parlamentar. Só isso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito bem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Eu citei um exemplo, só
este, mas há vários e vários exemplos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Tudo bem. Vamos sair desse. Esse eu vou deixar de
lado. Eu estou aqui há 27 anos. Eu não conheço um
único veto que tenha sido derrubado sem parceria ou
sem um entendimento com o Executivo. Um veto! E já
votamos mais de cinco mil, e mais de cinco mil estão
ainda parados e não foram votados. Um! Então, para
mim, fica difícil. Como é que, quando o voto é aberto,
nós aprovamos no painel, por unanimidade, milhares
de projetos, e, quando o voto é secreto, eu mantenho
o veto? Eu menti. E, quando alguém mente, pelo que
me dizem, é quebra de decoro. Como é que, com o
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voto aberto, eu voto de uma forma, e, com o voto secreto, de outra forma? Não dá para entender. Mas eu
tenho que respeitar as opiniões contrárias e os argumentos. Por isso, Sr. Presidente, eu acho que só há
uma saída, até pelo carinho que tenho por todos os
parlamentares. Vamos votar, só votar. Quem quiser
votar no voto secreto somente para cassação de mandato vai votar. E quem quiser o voto aberto para todos
os casos vota também. Ora, eu já me submeti a essa
votação. Eu apresentei a PEC 50, que não foi votada.
Foi votada a PEC do Senador Alvaro Dias, que era só
para cassação de mandato. Perdi. A vida é assim. Deixei passar um tempo e apresentei a PEC 20, com o
mesmo objetivo de voto aberto em todas as situações.
Então, todos nós temos argumentos a favor e contra,
e todos são argumentos, eu diria, sólidos. Só há uma
saída: vamos votar Srs. Senadores e Srªs Senadoras!
Aí falando como falava Ulysses Guimarães na época
da Constituinte, há 25 anos, de que eu participei como
Constituinte. Cada um vota de acordo com sua convicção e pronto. Se for para um caso, para dois casos
ou para todos os casos, se alguém quiser ampliar e
apresentar uma PEC estabelecendo voto secreto para
tudo, é um direito desse cidadão. Eu penso o contrário;
eu queria voto aberto em todos os casos, mas votando,
democraticamente, a maioria terá de ser respeitada.
Então, é só esse argumento, com o carinho que tenho
pelo Senador Valadares e sabendo da boa intenção
de S. Exª na construção dessa proposta que também
está em debate aqui no plenário.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, quando
apresentei essa proposta, em 2010, que eu repeti, recentemente, ainda este ano, na Comissão de Constituição e Justiça, eu o fiz baseado, como eu disse,
na opinião concreta. Não foi idealizadora, que saiu
da minha cabeça, mas uma consulta que fiz a todos
os Senadores. Em função dessa consulta, nasceu a
nossa proposta.
Agora, se, de lá para cá, os Senadores mudaram de opinião, não há problema, porque, inclusive,
minha proposta só será votada se o Plenário quiser,
uma vez que deverá haver uma votação para considerar como prioritária a votação dessa proposta, que
ela tem prevalência sobre as outras. Se ela, porventura, for derrubada, eu votarei com V. Exª, não votarei
contra. Votarei a favor do voto aberto para tudo, mas
quero dar ao Congresso Nacional, notadamente ao
Senado, a oportunidade de votar uma proposta que
foi feita com base na opinião dos Senadores e das
Senadoras, porque, se eu não fizer isso, não posso
mais ser Senador da República. Se eu não fizer isso,
os colegas jamais vão confiar em mim, porque eu fiz
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um levantamento que constatou isso, que a matéria
devia ser redigida dessa forma. Eu, agora, em razão
do clamor de determinados segmentos, tenho que me
arrepender diante do que fiz.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– V. Exª me concede um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – De forma, Sr. Presidente, que agradeço a V. Exª a paciência. Já falei demais.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– V. Exª me dá um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – O Senador Mário Couto
deseja falar?
Eu concedi um aparte ao Senador Paim.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Não tem problema. Não tem problema. Obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco Apoio Governo/PSB – SE) – V. Exª tem todo direito
também. Darei, com muito prazer, um aparte a V. Exª,
com a permissão do Presidente.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Posso falar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Se o Senador Mário Couto quiser simplificar e apresentar os argumentos como um
aparte a V. Exª, pode fazê-lo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Eu tenho receio porque
sei que V. Exª vai se contrapor. Não tem problema. Será
um prazer ouvi-lo, Senador Mário Couto, inclusive para
se manifestar contrariamente ao que estou dizendo.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– V. Exª já sabe que eu vou de encontro ao que V. Exª
está dizendo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Ouço V. Exª com muito
prazer.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu respeito muito V. Exª. V. Exª é um homem digno,
na pura expressão da verdade.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Obrigado.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu tenho a maior convicção, pelos seus atos, de
que V. Exª é um Senador sério. Eu já tinha dito que
jamais diria isso aqui, mas sobre V. Exª eu digo quantas vezes forem necessárias. É lógico que V. Exª está
vivendo numa democracia: V. Exª tem a sua opinião
formada, como eu tenho a minha. V. Exª acha que só
se deve votar em um item; eu acho que se deve votar
em todos os itens. Isto é uma democracia e tem que
ser respeitada por todos. Agora, há uma coisa em re-
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lação a qual não concordo com V. Exª – e por isso eu
lhe pedi um aparte, pois não ia nem aparteá-lo –, que
é quando diz que todos os Senadores concordaram
com a sua proposição.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Não, eu disse que eu fiz
um levantamento e a maioria concordou.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Ah! A maioria. Pronto, está corrigido. Depois, teria
havido uma mudança pelo clamor das ruas. Veja bem:
o clamor das ruas continua, o clamor das ruas não parou. Eu, por exemplo...
(Interrupção no som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto, com a
palavra V. Exª.
O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Eu me preocupo, por exemplo – e acho que V. Exª
também se preocupa com isto –, em ligar a televisão
todas as noites e ver os jornais comentando o clamor
das ruas, em São Paulo, em Curitiba, em Belém, no
Rio, ainda que menores do que antes. Hoje, os índios
estão aqui em grande quantidade. Então, o clamor
continua, e isso me preocupa. Eu acho que o clamor
nos deu, sim, a dimensão de que nós precisávamos
zelar mais pela nossa honra, pela honra de sermos
Parlamentares. Tenho certeza de que V. Exª concorda
comigo quando digo que o Senado, a Câmara e, agora, o Supremo Tribunal Federal sofreram uma queda
muito grande na avaliação da população. Eu acho que
o Senado tenta, neste momento...
(Soa a campainha.)
O SR. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
–..., se reanimar, porque ele estava agonizando. Eu
acho, o meu sentimento é de que o Senado, agora,
começa a querer sair daquele momento em que estava
agonizante. Mas as massas continuam na rua – é um
direito delas – e talvez seja por isso mesmo que nós
tiramos projetos importantes que estavam engavetados
há 3, 4, 5, 6, 7 anos e, por uma percepção da mente
do Senador Renan Calheiros daquilo que as massas
queriam, e os estamos votando. E este é um projeto
importante. Na hora da votação, que não é agora – nós
ainda não estamos nem discutindo –, V. Exª vai ter a
oportunidade de dizer “olha, eu sou sério. Eu propus
isso e não mudo, porque eu sou sério. Agora, o Mário
Couto vai votar pela vontade dele...
(Soa a campainha.)
O SR. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA)
–... que o voto é aberto para tudo”. Foi um prazer muito
grande aparteá-lo.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Agradeço, Senador. Suas
palavras me inspiraram, e tenho certeza absoluta de
que a maioria é que vai vencer. Se esta proposta não
for colocada em votação, eu não tenho outra atitude a
não ser acompanhar V. Exª, votando pelo voto aberto.
Agora, para finalizar, Presidente, o que nós esperamos, na realidade, se é para atendermos ao clamor
das ruas, é fazer a reforma política. Vamos emperrar
esse processo de corrupção...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) –... e de fraude, através dessa multiplicação exagerada de partidos que montaram
balcões de atração de Parlamentares na Câmara dos
Deputados, oferecendo fundo partidário. Isso é um ato
de corrupção. É clamor das multidões, isto sim. Nós
devemos trabalhar para que seja votada a reforma
política, que vem sendo pregada há anos e anos – eu
estou nesta Casa há muitos –, mas que não acontece
porque nem todas as coisas que nós votamos aqui
servem para atender ao clamor das multidões, mas,
sim, à pressão da mídia.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Luiz Henrique e, em seguida, ao Senador Pimentel e
então encerraremos a discussão.
Com a palavra V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos engolfados
numa sucessão de equívocos. Aliás, foi uma sucessão
de equívocos que, no exemplo clássico de Shakespeare, produziu o duplo suicídio de Romeu e Julieta.
Há uma interpretação equivocada das manifestações das ruas que está colidindo no sentido da supressão do voto secreto no Congresso Nacional. Sob o
nome de aprimoramento da democracia se quer revogar o voto secreto na votação dos vetos, por exemplo.
Na história constitucional brasileira só há dois
exemplos de voto aberto na deliberação sobre os vetos:
na Constituição Polaca, que instituiu o Estado Novo,
a Constituição do famoso Chico Ciência, e na Constituição de 1969, que tornou mais severos os liames
da ditadura. Nas outras Constituições democráticas e,
por excelência, a de 1946, a instituição do voto secreto para deliberar sobre vetos, para deliberar sobre a
indicação de autoridades foi um princípio estabelecido, mantido e que a Constituição Cidadã de Ulysses
Guimarães soube ratificar.
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Por isso, é um equívoco achar que nós vamos
aprimorar a democracia eliminando o voto secreto na
questão dos vetos. Este é um princípio do equilíbrio e
da harmonia entre os Poderes. Se é um princípio clássico, não é um princípio brasileiro, eventual, mas um
princípio histórico do Direito Constitucional.
O foco está subvertido, Sr. Presidente. Nós temos é que fazer a reforma política. Temos é que acabar com essa vergonha dessa pluralidade de partidos
que transforma legendas em aluguel e em mercancia.
Temos é que instituir o financiamento público. Temos
é que instituir o voto partidário para parlamentares.
Temos é que reconstituir a propaganda na TV ao vivo,
para nos libertar dos milhões e milhões e milhões que
têm que ser pagos a publicitários e suas equipes. O
foco está errado.
Ainda hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, tive a oportunidade de advertir para isso quando
se queria estabelecer o voto facultativo, não obrigatório, nas eleições.
Ora, Sr. Presidente, temos que estabelecer o foco
certo. Por isso, é preciso que o Senado da República
saiba distinguir o que são realmente as prioridades do
nosso povo e da nossa Nação e não partir para decisões equivocadas, como essas que estão em curso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero começar
registrando que, no crime de responsabilidade do Presidente da República, o voto é aberto, na abertura do
processo, por dois terços da Câmara dos Deputados.
Em seguida, o processamento do crime de responsabilidade é feito pelo Senado Federal e a sua decisão
também é por voto aberto.
Se, nos termos do art. 86 da Constituição Federal, o voto é aberto no caso de impeachment, no caso
de cassação, no caso de crime de responsabilidade
da maior autoridade do País, que é o comandante das
Forças Armadas, que exerce a Presidência da República, não entendo como, em uma câmara de vereadores,
em uma assembleia legislativa e nas duas Casas, o
voto precise ser secreto para eleger a Mesa Diretora.
Eu não entendo como a Presidência da República
apõe um veto e faz a sua justificativa de forma aberta
e pública e, em seguida, o seu processamento nesta
Casa não pode ser aberto. Ora, se nós assistimos à
votação da matéria nas duas Casas, ou na Casa designada, sendo aberta, o veto por parte da Presidência da
República tem de ser fundamentado e aberto. E, para
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que nós possamos analisar essa fundamentação, que
é pública e aberta, o nosso voto tem de ser secreto. Eu
não compreendo como, para cassar a Presidência da
República, o voto é aberto. Mas, para cassar um Par
nosso, na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, esse voto precisa
ser secreto.
Por isso, sou um daqueles que, desde quando
cheguei, em 1995, inicialmente à Câmara Federal, ali
ficando por 16 anos – estou hoje no Senado e devo
isso ao povo do nosso Estado, o Estado do Ceará –,
tenho a obrigação de ter o voto aberto, como é feito
com a Presidência da República em seus crimes de
responsabilidade.
Eu queria, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade para registrar que boa parte de meus Pares,
dos nossos Senadores e das nossas Senadoras, aqui
discursa sobre partido de aluguel, sobre este balcão
que está montado particularmente na Câmara Federal
e também nas assembleias legislativas: levam o Senador, o Deputado Federal e o Deputado Estadual, e,
junto com eles, há um mercadoria chamada “tempo de
televisão”, que é público, pago com recursos públicos.
O Fundo Partidário é público, mas é vendido como se
fosse propriedade particular.
A Câmara Federal, Sr. Presidente, nessa matéria,
não tem nenhuma culpa, não tem justificativa a fazer
junto à sociedade, porque aprovou um projeto de lei
pondo fim a esse mercado. Quando o projeto de lei
chegou ao Senado Federal, V. Exª, Sr. Presidente, deu
toda a tratativa regimental para que o projeto pudesse
tramitar, mas, lamentavelmente, nossos Pares, aqui
de baixo, fizeram discursos muito duros contra aquele
projeto de lei. Isso não está longe. Era o mês de julho de 2013. Em seguida, assistimos a alguns Pares
nossos provocando o Supremo Tribunal Federal para
trancar a pauta do Senado Federal e não deixar tramitar aquele projeto de lei. Lamentavelmente, houve
a liminar, e, em seguida, o Supremo Tribunal Federal
revogou aquele procedimento.
Quero aqui registrar, Sr. Presidente, que esse
mercado, que essa imoralidade a que nós estamos
assistindo só está acontecendo porque este Senado Federal não teve a unidade necessária para votar
aquele projeto de lei. E não faz muito tempo: ele é de
julho de 2013.
Por isso, nós precisamos fazer uma autocrítica e
deixar claro para a sociedade brasileira que esse mercado a que nós assistimos, que envergonha o Congresso Nacional, que envergonha a sociedade brasileira,
é resultado da nossa ação legítima como legislador,
mas foi muito prejudicial o que nós fizemos de errado
em julho de 2013.

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Eu esperava que aqueles que hoje criticam o
balcão de negócios e que não permitiram que fosse
votado aquele projeto de lei, cujos nomes foram postos no painel, tivessem a coragem hoje de fazer uma
autocrítica e de pedir para a gente votar, concluindo
aquela votação e levando-o à sanção, para impedir que
essa imoralidade continuasse acontecendo.
Levando-se o Parlamentar, com ele, vai o seu
Fundo Partidário. E a gente sabe, Sr. Presidente, que
esse montante está sendo negociado na hora da nova
filiação. Nós sabemos que o tempo de televisão é objeto de barganha na hora da nova filiação. Mas sou
obrigado, Sr. Presidente, a registrar que isso só acontece porque, em julho de 2013, nós fomos proibidos de
discutir e de votar o projeto de lei aprovado na Câmara
Federal, porque parte do Senado Federal resolveu ir ao
Supremo Tribunal Federal para trancar a pauta e impedir V. Exª de cumprir a programação e o Regimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Tendo em vista o calendário especial aprovado
para a Proposta de Emenda à Constituição nº 20, do
Senador Paulo Paim, e o que dispõe o §1º do art. 260
do Regimento Interno, o regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe
estejam apensadas.
Eu vou conceder a palavra ao Senador Sérgio
Souza, para que ele possa proferir um rápido parecer
sobre a Emenda nº 1, de Plenário, à PEC nº 20, e
sobre as Emendas nºs 1 a 3, de Plenário, à Proposta
de Emenda à Constituição nº 43.
Este é o procedimento na forma do Regimento:
nós poderemos dar a palavra ao Senador Sérgio Souza,
que é o Relator, para que ele emita parecer sobre as
emendas recebidas agora, em vez de as mandarmos
para a Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Trata-se dessa emenda sobre o voto aberto? É disso que se trata?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É. São emendas que foram
entregues hoje à Mesa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sim, mas a PEC da Música voltou
para a CCJ, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que o Regimento... Nós te-
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mos um calendário especial aprovado para a PEC nº
20, do Senador Paulo Paim. Quando matérias tramitam
conjuntamente, você estende...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente, sinceramente,
quero dizer a V. Exª que estou desconcertado, porque
eu imaginava que uma matéria dessa natureza, que
recebeu emendas que colheram assinaturas de mais
de 30 Senadores, fosse receber um parecer e fosse
discutida na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É que nós combinamos esse
procedimento. Por exemplo, a emenda da Senadora
Vanessa, diferentemente do que aconteceu com a
emenda do Senador Eduardo Braga, recebeu parecer
aqui em plenário. A do Senador Eduardo Braga, como
nós combinamos com os Líderes, nós a mandamos
para a Comissão de Constituição e Justiça. Portanto,
é evidente que não quero, unilateralmente, apresentar
esse procedimento. Eu quero combinar com a Casa.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite,
diferentemente do Senador Aloysio, eu vou atender o
apelo dele.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Eu creio que seria de toda a prudência que uma matéria dessas, Sr. Presidente, fosse
remetida à Comissão de Constituição e Justiça, até
para que o Relator pudesse examinar ponderadamente
as emendas, para que nós pudéssemos, inclusive, encontrar um procedimento de votação mais adequado.
Eu faço esse apelo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perfeito! Eu vou consultar as
Lideranças no sentido de que possamos adotar um
encaminhamento como sugere o Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Walter Pinheiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – A Minoria acompanha o Senador Aloysio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Minoria acompanha o Senador Aloysio.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
diferentemente do que aconteceu no início da sessão,
quando o Senador Aloysio reagiu muito ao apelo de
Suplicy, eu, em nome do bom debate, em nome da
possibilidade de votar essa matéria com toda a cla-
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reza – portanto, é tão aberta quanto é a intenção do
voto aberto –, vou aquiescer ao apelo. Já consultando
a nossa Bancada, vou ceder aos apelos do Senador
Aloysio, até pelo seguinte, meu caro Presidente Renan: em matérias tão polêmicas quanto essa... Inclusive, fui um dos coautores da PEC da Música, quando
eu era Deputado. Portanto, cedi ao apelo da Bancada
do Amazonas, para que, mesmo em regime já mais
do que consagrado, discutido e debatido, a emenda
pudesse voltar e para que, tranquilamente, pudéssemos apreciá-la.
Portanto, até para dar sequência a isso que nós
já havíamos patrocinado nesta Casa, nós vamos concordar, para que a matéria possa voltar à Comissão
de Constituição e Justiça, para que seja apresentado
o parecer. E não há nenhuma discordância em relação
ao Relator, pelo contrário.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria /PSDB – SP) – É claro!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo
/PT – BA) – O Relator, o Senador Sérgio Souza, não
só é merecedor da nossa confiança, como também é
um Senador que todos nós respeitamos muito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Ele está prevento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Além do respeito, eu constituí com o Senador Sérgio uma amizade muito grande. O Senador
chegou aqui por força das circunstâncias e, inclusive,
do voto do pessoal do Paraná – continuo convencido
disso, apesar de V. Exª ser suplente, Senador Sérgio
–, mas se mostrou uma pessoa que – não digo isto só
em relação ao seu comportamento, que não poderia
ser diferente; não era contrária a minha expectativa –
tem bom diálogo. Eu poderia até arriscar a dizer que
tenho por V. Exª um carinho muito grande pela forma
como V. Exª sempre se porta conosco, de forma cordata, companheira. Estivemos juntos em algumas batalhas do Congresso Nacional.
Portanto, pelo contrário, não apresento questionamento a V. Exª, que, inclusive, é um Relator talhado,
até porque foi Relator da PEC que veio da Câmara e
é um homem que trilha o saber jurídico.
Portanto, nós vamos, em nome da Bancada do
Partido dos Trabalhadores e até do Bloco... Vi aqui a
Senadora Vanessa, que pertence ao nosso Bloco parlamentar, concordando com isso. E tenho a certeza de
que fala em nome do PDT o Senador Pedro Taques,
que não está aqui. Mas, até em consonância com o
que já tínhamos acordado sobre a PEC da Música, o
Senador Pedro Taques, do PDT, é um Senador que
gosta também de cumprir esses acordos e, principalmente, os ditames regimentais. Então, nós vamos
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concordar que a matéria volte à Comissão de Constituição e Justiça, onde teremos a oportunidade de ouvir o relato, o parecer do Senador Sérgio Souza e de
debater as matérias. Na sequência, essa matéria virá
para o plenário, depois de apreciada. E aí nós vamos
já pedir ao Senador Vital do Rêgo para, se possível,
pautar essa matéria já para a próxima quarta-feira na
Comissão de Constituição e Justiça.
Mas V. Exª está correto: cumpriu o Regimento.
Afora isso, só o Plenário pode reorientar o encaminhamento regimental, em um acordo amplo.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, depois...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vou conceder a palavra, pela
ordem, ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Falarei por 30 segundos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, então, V. Exª,
pela ordem.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro,
quero cumprimentar V. Exª pela decisão. Se dependesse de V. Exª, de imediato, o Relator, com base no
Regimento, até porque, quanto às PECs, não houve
nenhum requerimento para apensar as três... V. Exª
já tinha solicitado ao Relator que desse o parecer das
emendas no plenário, numa demonstração de que não
é por causa da Mesa do Senado que a PEC do voto
secreto não seria votada de imediato. V. Exª a remete
ao Plenário, e o Líder Walter Pinheiro falou pela Bancada do PT.
Mas quero cumprimentar V. Exª. Que fique bem
claro: se dependesse de V. Exª, seguindo o Regimento, V. Exª mandaria votar hoje já as emendas. Como o
Plenário faz um apelo a V. Exª, eu me submeto à decisão tomada pelo Plenário, orientado pelo Líder Walter.
E eu sou um dos interessados na questão.
Meus cumprimentos a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Paulo Paim.
Ouço o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também
em nome do PMDB e em meu nome, quero, na mesma
direção do Senador Aloysio Nunes, dizer que essa é
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uma matéria urgente. Nós devemos votá-la com celeridade, mas discutindo em profundidade a consequência
dessa votação. Eu, por exemplo, sou primeiro signatário
de uma emenda que pretende que haja o voto aberto
para cassação e para veto, mas já preservo o voto secreto na escolha de autoridades. Quero discutir essa
emenda. Portanto, o caminho de V. Exª de encaminhar
a matéria com celeridade à Comissão de Constituição
e Justiça é o melhor caminho para que a Casa possa
se posicionar com amadurecimento e com equilíbrio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Como Relator.Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvida a manifestação dos Líderes partidários,
quero dizer que, se fosse para eu dar parecer aqui, eu
estaria pronto, porque conheço muito bem a matéria.
No entanto, uma das emendas, a emenda sugerida pelo
Senador Aloysio Nunes Ferreira, chegou há pouco ao
plenário. Há outra emenda do Senador Romero Jucá
como primeiro signatário; outra emenda, como primeiro signatário, do Senador Lobão Filho; e também uma
emenda do Senador Antonio Carlos Rodrigues à PEC
nº 21. Devolver à CCJ a matéria vai nos dar um tempo
maior para fazer uma análise mais aprofundada. Estarei
pronto, Sr. Presidente, para, já na próxima quarta-feira,
oferecer o meu parecer às emendas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Conforme entendimento feito
com o Plenário, através dos Líderes partidários, a matéria volta para a Comissão de Constituição e Justiça.
Está encerrada a discussão, em primeiro turno.
São os seguintes os itens que tramitam em
conjunto:
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Calendário Especial –
Requerimento nº 755, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2013, tendo como primeiro
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signatário o Senador Paulo Paim, que altera
os arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal,
para estabelecer o voto aberto nos casos em
que menciona, terminando com o voto secreto
do parlamentar.
Parecer favorável, sob nº 645, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 20, 28 e 43, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 28, de 2013, tendo como primeiro signatário
o Senador Antonio Carlos Valadares, que altera
os artigos 47 e 52 da Constituição Federal, para
estabelecer o voto aberto nas deliberação de
cada casa e do Congresso Nacional.
Depende de parecer da CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa,
rapidamente, que hoje recebemos a ilustre visita do
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. O
Procurador, quando esteve aqui, por ocasião da sua
sabatina, disse que fazia questão, tão logo fosse escolhida a sua equipe na Procuradoria-Geral da República, de vir ao Senado Federal para apresentá-la aos
Srs. Senadores.
Agradecemos publicamente a honrosa visita do
Procurador-Geral.
Quero comunicar à Casa também que hoje recebemos os Anteprojetos da Lei de Mediação e da revisão
da Lei de Arbitragem, trabalho coordenado pelo Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe Salomão. A
Comissão de Reforma da Lei de Arbitragem e Mediação
no Senado Federal será relatada pelo Senador Vital
do Rêgo. Fiz um apelo, na oportunidade em que recebíamos os anteprojetos, para que o Senador Vital do
Rêgo, que já relata uma matéria semelhante, pudesse
apresentar o parecer a essas propostas apresentadas
ao Senado Federal pela Comissão.
São os seguintes os Projetos de Lei do Senado:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero comunicar à Casa também que hoje instalamos a Procuradoria Especial da
Mulher no Senado Federal, exatamente um dia depois
de o Senado inaugurar, ontem, a iluminação do Outubro Rosa. O Congresso ficará iluminado na campanha,
como todos sabem, de combate ao câncer de mama.
Quero comunicar à Casa também que hoje instalamos a comissão que irá propor um modelo de financiamento para a segurança pública, a exemplo do que fizemos ontem com a comissão que irá propor uma política,
um modelo de financiamento para a educação. A comissão
que vai propor um financiamento para a educação terá a
Senadora Angela Portela como Presidente e o Senador
Cristovam Buarque como Relator. A comissão que vai
estudar uma proposta de financiamento para segurança
pública terá como Presidente o Senador Vital do Rêgo e,
como Relator, o Senador Pedro Taques.
Quero comunicar à Casa também que despachamos, para que tramite conjuntamente, nesta Comissão,
todas as matérias que dizem respeito à segurança
pública. São várias matérias, proposta de emenda à
Constituição e vários projetos de lei.
Gostaria de comunicar à Casa que recebemos
também a visita da Presidente da União dos Municípios
da Bahia, Prefeita Maria Quitéria Mendes de Jesus, em
nome dos Municípios baianos, que sofrem, como todos
acompanham, com a pior seca dos últimos 50 anos. A
entidade trouxe ao Senado Federal uma pauta de temas prioritários, tendo em vista a queda constante da
arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios.
A pauta que recebemos – e quero comunicar ao
Plenário – é uma pauta extensa e inclui a aprovação de
várias propostas de emendas à Constituição, projetos
na área de saúde e também projetos na área de educação. Trata-se de uma contribuição muito importante,
no exato momento em que o Senado se prepara para
fazer a terceira sessão temática, que deverá acontecer
no próximo dia 17 ou no próximo dia 24, com a presença do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e uma
representação dos governadores e uma representação
também dos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra, pela ordem,
ao Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero parabenizá-lo principalmente pela
instalação dessas comissões que vão discutir os financiamentos.
Lembro-me muito bem que, há 60 dias, quando V.
Exª propôs a criação da comissão para financiamento
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da saúde pública no Brasil, tínhamos muitas dúvidas
quanto aos caminhos a seguir.
O debate feito aqui, no Congresso Nacional, no
Senado Federal, primeiro nos permitiu aprovar uma proposta de emenda à Constituição para que os médicos
militares, após a sua reforma ou durante o período em
atividade, possam também ter a dupla função, ou seja,
ser médico na clínica, no Sistema Único de Saúde.
Os dados que estão chegando para nós mostram
que o número de médicos reformados das Polícias Militares e das três Armas, mais os médicos em atividade,
deverá chegar próximo a 15 mil. E uma vez aprovada
pela Câmara aquela proposta de emenda à Constituição,
parte desses médicos poderá ir para o Sistema Único de
Saúde e atender particularmente nas fronteiras, onde eles
já servem como militares ou nas cidades mais distantes.
Quero registrar também, Sr. Presidente, que o debate da política Mais Médicos, com a sessão especial
que V. Exª presidiu e realizou neste plenário, permitiu,
em seguida, a construção de uma proposta de financiamento para a saúde pública, em que a União eleva
a sua participação para 15% da receita corrente líquida do ano corrente para vincular a saúde, e o Senador
Eduardo Braga apresentou nesta data, na Comissão de
Constituição e Justiça, a sua proposta, como Relator
dessa PEC de financiamento. Abrimos vista coletiva, e,
terça-feira, esperamos concluir, na CCJ, essa matéria.
Exatamente por isso, Sr. Presidente, particularmente na Comissão Especial, que estuda o financiamento da segurança pública, eu terminei de protocolar
um pedido, um requerimento, para que todas as iniciativas legislativas sobre essa matéria, que se encontram
em tramitação no Senado Federal, sejam encaminhadas
a essa Comissão Especial, para que nós possamos,
no menor tempo possível, ter um parecer também para
viabilizar esse fundo e esse financiamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 13:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
35, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e
altera a redação do inciso VIII do art. 84 da
Constituição Federal, a fim de tornar privativa
do Senado Federal a competência para decidir
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
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O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique, com
a palavra V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, essa emenda foi objeto de um grande acordo na Comissão onde tramitou. A nossa proposta é que, para dar agilidade à aprovação dos atos
internacionais, o Senado deveria ser exclusivamente
a Casa competente para fazê-lo. Como essa tese não
foi aceita por parte dos Senadores integrantes da Comissão, evoluímos para um acordo, acatando uma
sugestão, como sempre criativa, do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, e o texto final estabeleceu que, aos
atos internacionais, o Governo Federal deverá apor
regime de urgência, para que não torne a acontecer
que atos internacionais passem anos e anos e anos
– alguns até décadas – sem deliberação.
Por isso, é uma emenda que tem hoje um texto
consensual, construído na Comissão, e, com a sua
aprovação, nós vamos dar uma resposta rápida do
Congresso Nacional ao Poder Executivo, no sentido
de ratificar ou não, com maior rapidez, os atos internacionais celebrados com outros países.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Parecer sob nº 269, de 2013,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
teve como Relator o Senador Jorge Viana, é favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece,
com voto em separado, do Senador Roberto Requião.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero propor algo à Casa:
nós temos três Embaixadores para serem apreciados.
Proponho que nós façamos pelo menos a apreciação
de um desses três nomes.
Se houver quórum, nós poderemos apreciar os
três. Assim, ficaremos definitivamente com a nossa
pauta em dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 61, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 61, de 2013 (nº 302/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Senhor AFONSO JOSÉ SENA
CARDOSO, Ministro de Primeira Classe do
Quadro Especial da Carreira de Diplomata
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do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Irlanda.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações e Exteriores e Defesa Nacional, que teve, como
Relatora, a Senadora Vanessa Graziottin. (Parecer nº
1.096, de 2013 – CRE)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor,
prepare o painel.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Estamos apreciando o nome do Sr. Afonso José
Sena Cardoso para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à Irlanda.
Nós fizemos a proposta de votarmos esse nome.
Temos apenas três nomes de Embaixadores – são
mais dois nomes. Poderemos fazer a apreciação desses nomes hoje.
Senador Mário Couto, com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem revisão do orador.) – V. Exª recebeu a minha
questão de ordem sobre o voto aberto. Não teve ainda
condições de responder. A assessoria está analisando,
mas gostaria que V. Exª começasse a me liberar. Posso votar de forma aberta? Não quero mais esconder
o meu voto, Senador. Quero pedir a V. Exª que me dê
a oportunidade de mostrar o meu voto.
Estão fazendo muita confusão em relação a isso,
Senador Renan. Existem três modalidades de voto:
abstenção, o voto “não” e o voto “sim”. São três modalidades para o Senador votar. Para que esconder
o voto? Eu já gostaria de votar, por exemplo, agora,
abertamente, mas, com todo o respeito, vou aguardar
a sinalização de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Mário Couto.
Se todos já votaram, nós vamos...
Senador Waldemir Moka.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Quero convidar as Srªs e os Srs. Senadores que estão em seus gabinetes para comparecer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Estamos em votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
é para convidar a Bancada do PSB – alguns estão em
audiência – para vir urgentemente ao plenário, para
que nós possamos votar o nome do Embaixador Afonso José Sena Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Epitácio Cafeteira.
Senador Papaléo, é uma honra muito grande tê-lo
aqui no Senado Federal, querido amigo Senador Papaléo.
Senador Lindbergh Farias.
Senador Aécio Neves.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, só, aqui, mais uma vez, a minha
palavra...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Além de, mais uma
vez, convidar as Srªs e os Srs. Senadores que estão
em seus gabinetes. Estamos votando agora o nome do
Embaixador Afonso José Sena Cardoso para o Ministério das Relações Exteriores, e a votação é nominal.
Mas, Sr. Presidente, eu queria aqui fazer um
convite. O Estado do Piauí, juntamente com a Unesco,
com a Fundham, que é a Fundação Museu do Homem
Americano, com o Governo do Distrito Federal, com o
Governo Federal, enfim, está realizando uma exposição no Espaço Israel Pinheiro, em Brasília, na Praça
dos Três Poderes, uma exposição importantíssima para
quem não pôde ainda conhecer a Serra da Capivara.
A Serra da Capivara é onde, sempre digo, Senador
Flexa Ribeiro, temos a maior biblioteca da pré-história. A
maior biblioteca da pré-história. São cerca de 800 sítios
arqueológicos, 600 salas com inscrições rupestres, onde
temos catalogadas mais de 35 mil inscrições rupestres,
uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos e inscrições rupestres do mundo, onde se registra
a presença do homem há mais de 50 mil anos. Isso é
reconhecido pelas entidades arqueológicas dos cinco
continentes, todas as entidades nos cinco continentes.
Destaco aqui o brilhante trabalho da nossa arqueóloga
Niède Guidon, agora com mais professores e alunos
do curso de Arqueologia em São Raimundo Nonato.
E eu quero aqui também, como membro da Bancada do Piauí, dizer do orgulho que temos do Museu do
Homem Americano. Estive lá agora, na semana passada.
Está em fase de conclusão o aeroporto de São Raimun-
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do Nonato, que vai permitir condições para que brasileiros e pessoas de outros países possam ir lá conhecer.
Então, eu queria fazer esse convite. A exposição vai
ocorrer agora, esta semana, pela manhã, à tarde, até o
começo da noite, com peças com informações que permitem ter uma noção do que é a Serra da Capivara. É claro
que o bom mesmo é ir lá no Semiárido, na região de São
Raimundo Nonato, onde serão muito bem recebidos, e
conhecer de perto o Museu do Homem Americano. Essa
região é uma preciosidade do Brasil, é um patrimônio da
humanidade, e eu queria aqui fazer esse convite.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
queria acrescentar que ontem tive a oportunidade de
estar ali, quando a Ministra Izabella Teixeira estava ao
lado da Srª Niède Guidon e esposa, lá na Fundação
Israel Pinheiro, pouco atrás do monumento da Casa de
Oscar Niemeyer, um lugar muito bonito. E essa exposição está realmente formidável, e recomendo a todos.
Gostaria de dizer que, logo após a cerimônia,
no diálogo com a Ministra Izabella Teixeira e o Ministro Gilberto Carvalho, eu disse que era grande a expectativa da Srª Niède Guidon de que a Presidenta
Dilma possa estar na inauguração do aeroporto, que
está agora sob a responsabilidade do Governador do
Piauí, Wilson Martins.
Então, o Ministro Gilberto Carvalho garantiu que
a Presidenta estará lá na inauguração. Daí eu falei:
“Então, eu também vou, pois vou atender ao convite
dela e de V. Exªs”, querido Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – É nosso convidado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – E serei seu convidado. E também
me foi solicitado até, pela Ministra Izabella Teixeira,
que, inclusive aqui da tribuna do Senado, peçamos ao
Governador Wilson Martins que conclua as obras do
aeroporto São Raimundo Nonato...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... o quanto antes. Por isso, eu faço
aqui este apelo conjuntamente com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy, nós vamos
encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 51; NÃO, 3.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador
Afonso José Sena Cardoso para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Irlanda.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que tem como
relatora a Senadora Vanessa Grazziotin.
Será publicado, na forma do Regimento, este
parecer.
Será feita a comunicação à Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 67, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 67, de 2013 (nº 308/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
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a indicação da Senhora MARIA DA GRAÇA
NUNES CARRION, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Delegada Permanente junto à Associação
Latino-Americana de Integração e ao Mercado Comum do Sul.
Há sobre a mesa parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que
teve como relator o Senador Luiz Henrique.
(Parecer nº 1.097, de 2013 – CRE)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, declaramos encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na votação anterior,...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – ... eu tive que me ausentar para cumprir
uma agenda administrativa e não pude votar. Gostaria
que V. Exª consignasse o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registra a manifestação
de V. Exª, Senador Ricardo Ferraço.
Senador Anibal Diniz, V. Exª já pode votar.
Senador Paulo Davim, V. Exª já pode votar.
Senadora Ana Rita.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Sem revisão do orador.) – Presidente, eu gostaria de
registrar que, ontem, muitos Conselhos Regionais de
Medicina do Brasil deram posse às novas diretorias.
Lá no meu Estado, também tomou posse a diretoria
para a próxima gestão.
É um momento em que os médicos do Brasil
atravessam dificuldades no relacionamento com os
Governos Estaduais, com o Ministério da Saúde, um
aumento de dificuldade na discussão no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, com a MP nº 621.
E um momento em que se estão discutindo algumas
alterações, a Medida Provisória nº 621, que foi votada
ontem na Comissão Especial e que traz certa preocupação para todos nós, na medida em que esvazia
um pouco a autoridade dos Conselhos Regionais e
também transfere a responsabilidade de titulação de
especialista para o Ministério da Saúde. Ou seja, retira
da Associação Médica Brasileira, retira do Conselho
Federal de Medicina,...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– ... do Conselho Nacional de Especialidade Médica,
para o Ministério.
Eu acredito que é um momento que merece uma
discussão mais aprofundada, um momento em que
essa discussão deve ser travada, mas que não deve
ser contaminada com outros interesses. O interesse
que deve prevalecer é o interesse sublime de fortalecer
a atividade médica no Brasil e, sobretudo, reconhecer
aqueles profissionais que merecem realmente receber
a titulação de especialistas.
Portanto, vivemos esta dificuldade, este momento
difícil para a classe médica do Brasil, mas, em meio a
isso tudo, as novas diretorias dos Conselhos Regionais
de Medicina estão tomando posse, outras ainda vão
tomar posse nos próximos dias, para a gestão futura.
Fica aqui o registro.
Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Conselho Regional de Medicina, a nova Diretoria do
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio
Grande do Norte, que tomou posse na noite de ontem.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Só para justificar que, na votação passada eu
estava... Justificar, pedir para o senhor colocar na ata
que eu estava presente. Nesta aqui eu já fiz presença
e já votei.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de V. Exª .
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 51; NÃO, 3.
Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome da Srª Maria da
Graça Nunes Carrion para exercer o cargo de Delegada Permanente junto à Associação Latino-Americana
de Integração e ao Mercado Comum do Sul.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Última votação.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 78, DE 2013
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 78, de 2013 (nº 340/2013, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a apreciação do Senhor JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA PINTO, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Representante Permanente do Brasil junto à
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
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Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Eduardo Suplicy. (Parecer nº 1.098,
de 2013 – CRE.)
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Nós estamos apreciando o nome de José Roberto
de Almeida Pinto para exercer o cargo de Representante Permanente do Brasil junto à Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero convidar os Parlamentares para comparecerem
ao plenário porque estamos votando aqui, com votação nominal, a indicação do Embaixador José Roberto
de A. Pinto, e há necessidade de quórum qualificado.
Por essa razão, faço um apelo a todos os Parlamentares para que possam comparecer ao plenário
para proceder à votação.
Sr. Presidente, só uma questão de ordem: esta
de embaixador é a última votação?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A última.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – O.k.
Foi aprovado na CCJ um projeto de decreto legislativo hoje. Eu queria encaminhar a V. Exª um pedido
de urgência para que, sendo aprovado, esse projeto
possa em seguida ser pautado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Esse projeto a que se refere o
Senador Wellington Dias, projeto de decreto legislativo, teria que ter seu requerimento lido no período que
antecede a Ordem do Dia. Mas é evidente que, se não
houver objeção da Casa – poderemos consultar os Líderes partidários –, poderemos apreciar essa matéria.
Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Sem revisão do orador.) – Presidente, para
justificar a minha ausência na primeira votação: eu estava fora da Casa. Só para justificar.
Pelo PDT, nós podemos avançar nessa votação,
não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação do Senador Acir Gurgacz.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Primeiro, eu gostaria que V.
Exª mantivesse a minha inscrição para falar logo após
a Ordem do Dia. Tenho uma mensagem importante
para apresentar ao povo paraense.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente
inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E, se for só a urgência para votar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É só um requerimento de urgência.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Aí não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação
e proclamar o resultado.
Senador Cyro Miranda.
Senador Anibal Diniz.
Senador Armando Monteiro.
Senador Jorge Viana.
Senador Waldemir Moka.
Senador Valdir Raupp.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na semana passada, por ocasião da Semana e do Dia
Mundial sem Carro, juntamente com o Senador Randolfe Rodrigues, nós fizemos um ato de apoio ao ciclismo
e viemos de nossas residências, na Superquadra Sul
309, até o Senado Federal de bicicleta, em apoio à
manifestação de todos aqueles que querem estimular
o uso da bicicleta e o ciclismo, por fazer bem à saúde,
por não poluir e tantas outras vantagens.
Na ocasião, aqui registramos, e foi entregue à
Mesa, Sr. Presidente, uma breve carta dirigida a V. Exª,
uma manifestação de servidores do Senado Federal
que costumam vir de bicicleta ao trabalho, ao Senado. Nessa manifestação, esses servidores ponderam
e sugerem à Mesa Diretora que se possa estabelecer
o chamado bicicletário em algumas áreas, seja junto
à garagem, seja junto a algum dos pátios, sem prejudicar qualquer outro espaço. De qualquer forma, há
espaços junto ao Senado, na parte externa ou até coberta, onde poderiam ser colocados os bicicletários.
Trata-se de uma despesa que não é de grande
monta. Portanto, juntamente com o Senador Randolfe
Rodrigues e outros Senadores que também apreciam
o uso da bicicleta, queremos transmitir a V. Exª, Presidente Renan Calheiros, o anseio pela possibilidade
de considerar junto aos demais membros da Mesa
Diretora, sem prejudicar qualquer espaço do Senado,
a existência de um lugar reservado para o estacionamento das bicicletas, porque pelo que sei há algumas
dezenas de funcionários que gostariam de vir ao Senado de bicicleta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a sugestão
do Senador Eduardo Suplicy.
Vou pedir ao 1º Secretário da Mesa Diretora, Senador Flexa Ribeiro, que mande estudar a possibilidade
de nós, rapidamente, respondermos a questão que V.
Exª levanta nesta hora, no sentido de que possamos
ter aqui no Senado Federal um bicicletário.
Senador Magno Malta.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer um registro. Fiz ontem e volto a fazer hoje.
Está nas redes sociais, e eu recebi como se fosse um soco, uma coisa violenta contra mim e contra
o povo do Espírito Santo. Recebi estupefato a notícia
de que, no segundo Estado mais violento do País – o
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primeiro é o de V. Exª; o segundo é o meu –, o Governador retirou R$100 milhões da segurança pública para
2014. Em um Estado que, em 10 anos, 11 anos, houve
mais de 23 mil homicídios. Nos últimos 8 anos, foram
18 mil homicídios. Já passa de 23 mil, e o Governador
tirou R$100 milhões. Ele tenta explicar. Mas desses
R$100 milhões, eles arrumaram R$45 milhões para
acrescentar no orçamento da Assembleia Legislativa
para os Deputados Estaduais. Acho que ele arrumou
a maneira de pagar uma conta.
Sr. Presidente, é verdade que, no Espírito Santo, não pode haver dinheiro para segurança, porque o
dinheiro foi embora nos incentivos fiscais. E o dinheiro
do Espírito Santo tem que ser para pagar a RodoSol,
o famigerado pedágio. Por isso, não há dinheiro para
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fazer a rescisão daquele contrato, mas tiram-se R$100
milhões da segurança pública de um povo que vive a
maior insegurança da sua história, sem um projeto de
segurança pública.
E com todo respeito aos nossos Senadores de
Pernambuco, Senador Humberto, nosso Senador Jarbas, no nosso Estado, não há ninguém capaz de ser
Secretário de Segurança Pública, pois o Secretário de
Segurança Pública do meu Estado é um servidor da
Prefeitura de Caruaru.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – SIM, 50; NÃO, 04.
Não houve abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de José Roberto Pinto para exercer o cargo de Representante Permanente do Brasil junto à Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 624, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 624, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da
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União e de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor de um bilhão,
seiscentos e quarenta e oito milhões de reais,
para os fins que especifica.
Parecer sob nº 53, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Senador Wilder Morais
(DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Aelton
Freitas (PR/MG), favorável à Medida Provisória; e pela inadmissão das Emendas nºs 1 a 6,
oferecidas perante aquela Comissão.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 15, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui o
Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras
providências.
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A matéria tem parecer favorável da CCJ, e depende de parecer da CAE, CDR e CRA.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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6
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.
7
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.
8
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
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9
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
14
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.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na
Casa de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a denominação do
novo Prédio da Administração da Faculdade
de Direito, no Campus da Universidade Federal
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
16
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 au-
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toriza 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.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 3, de 2013-Complementar, da Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao art. 6º da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, para vedar a exigência de recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de
mercadorias recebidas antes do início do regime
de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
18
REQUERIMENTO
Nº 733, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).
19
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).
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20
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO
Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
22
REQUERIMENTO
Nº 908, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
23
REQUERIMENTO
Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
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24
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).
25
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.
26
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).
27
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).
28
REQUERIMENTO
Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
29
REQUERIMENTO
Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
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citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
30
REQUERIMENTO
Nº 1.017, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473,
de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(regulamentação do exercício da acupuntura).
31
REQUERIMENTO
Nº 1.018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (abono
para benefício de prestação continuada).
32
REQUERIMENTO
Nº 1.019, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(abono para benefício de prestação continuada).
33
REQUERIMENTO
Nº 1.020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(abono para benefício de prestação continuada).
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34
REQUERIMENTO
Nº 1.043, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (proibição do uso de cigarros em
parques infantis e áreas de prática esportiva).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passamos à apreciação dos
dois requerimentos cujas votações foram propostas.
Requerimento do Senador Ricardo Ferraço, nos
termos do art. 349, que pede urgência para o Projeto
de Resolução nº 59, de 2013. (REQUERIMENTO Nº
1.160, DE 2013)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da segunda
sessão ordinária subsequente, nos termos do art. 345
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
estava em um audiência no STJ e vim a pé, porque
ninguém anda aqui por perto. Assim, eu não cheguei
a tempo para a votação.
Eu gostaria que V. Exª registrasse em ata o meu
voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero, inclusive, me desculpar com V. Exª, porque, no meu planejamento, eu
esperaria V. Exª chegar. No entanto, não deu.
Mas está devidamente justificada a sua ausência,
e a Mesa registrará a manifestação de V. Exª
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –
Requer, nos termos do art. 338, inciso IV, do
Regimento Interno, urgência para o PDS nº
85, de 2013, do Senador Wellington Dias, que
trata da sustação dos efeitos da Resolução
Administrativa expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Petição nº 9.495.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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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.
A matéria entrará na Ordem do Dia da segunda
sessão deliberativa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Sem revisão do orador.) – Apenas para agradecer a V. Exª, para agradecer a todos os Líderes por
essa deferência e aprovação desse projeto na CCJ.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto. Em
seguida, estão inscritos a Senadora Ana Amélia e o
Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Enquanto o Senador Mário Couto se dirige à tribuna, peço a palavra apenas para fazer o registro de
que, no próximo sábado, dia 05 de outubro, será aniversário da Constituição e aniversário da criação do
Estado de Roraima. O Estado de Roraima e do Amapá
foram criados pela Constituição de 1988.
Estaremos lá. Quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar todo o povo de Roraima, para
parabenizar todos os Constituintes que criaram o nosso Estado e registrar que temos trabalhado muito no
sentido de que Roraima possa prosperar e se instalar
definitivamente dentro dos padrões de modernidade.
Agradeço ao Senador Mário Couto.
Fica aqui o meu abraço ao povo de Roraima. Estaremos lá no sábado e comemoraremos com a população os 25 anos de criação do Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado, Senador Jucá.
Com a palavra, o Senador Mário Couto, pelo
tempo regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, vou falar hoje para o
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meu Estado, o Estado de Nossa Senhora de Nazaré,
o Estado do Pará.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há coisas neste
País que não dá para entender. Como é que as federações estaduais de futebol e a Confederação Brasileira
de Futebol admitem que se possa ter presidente de
federações há mais de 30 anos no poder?
Onde se fala em democracia, num País em que
todos pregam a democracia, mas que, em determinados momentos, a nossa Presidenta da República
mostra imposição antidemocrática.
Como é que funciona essa harmonia entre a
Confederação Brasileira de Futebol e as federações
estaduais para que a gente possa ter presidentes de
federações há mais de 30 anos no poder?
No Pará, nós temos um coronel reformado da
Polícia Militar há 16 anos no poder, Srªs e Srs. Senadores. Ditador, corrupto, antidemocrático, que se instalou naquela federação para estagnar, de uma vez
por todas, o futebol paraense.
No Mato Grosso, meus queridos Senadores do
Mato Grosso, o Presidente da federação, Sr. Carlos
Orione, tem 37 anos de mandato à frente da federação.
Em Roraima, Srs. Senadores de Roraima, o Sr. José
Gama tem 37 anos, Mozarildo, de mandato na Federação. Em Santa Catarina, o Sr. Delfim Peixoto tem 30
anos de mandato. No Acre, o Sr. Antônio Lopes tem 29
anos de mandato. No Amazonas, Dissica Valério tem
23 anos de mandato. Em Rondônia, Heitor Costa, 23;
em Sergipe, José de Souza, 23; na Paraíba, Rosilene
Gomes, 22 anos; no Tocantins, Leomar Quintanilha, 21
anos; no Espírito Santo, Marcus Vicente, 18 anos. E,
no Pará, Antônio Carlos Nunes, 16 anos de mandato.
Brasil, meu querido Pará, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol sabe de tudo isso. Passa
a mão na cabeça, para que esses confederados mais
tarde votem nele. Assim fazia o ex-presidente, que saiu
da Confederação Brasileira de Futebol por corrupção
mais do que comprovada.
Assim deve fazer o Ministério Público do meu
Estado. Tirar logo, imediatamente, o Sr. Antônio Carlos
Nunes, ditador e corrupto da Federação Paraense de
Futebol, acusado de crime por mim, que já comuniquei
ao Ministério Público Estadual. E a Assembleia Legislativa do Estado do Pará já abriu uma CPI para apurar e
comprovar a irregularidade do que falo e do que falei.
Pior de tudo, Srs. Senadores, pior de tudo é que
esses homens estão há mais de 30 anos no poder. Eu
queria perguntar a cada um deles por que eles ficam,
por que eles querem ficar, até o fim da vida, dirigindo
uma federação de futebol.
E o pior de tudo é que se sabe. O pior de tudo
é que se sabe que é por causa do dinheiro! O pior de
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tudo é que eles mamam na teta da federação! O pior
de tudo é que o leite que eles mamam não é o leite Mococa, não é o leite Ninho, Brasil e meu Pará! É o leite
real! É o leite real, meu Pará querido, que esse Antônio
Carlos Nunes mama na teta da Federação Paraense
de Futebol há 16 anos – há 16 anos! –, estagnando o
futebol do meu Estado, onde outrora Remo e Paysandu
davam alegria às suas torcidas e hoje não têm condições de dar; além de outros clubes que por lá militam.
Mas o Marin está seguindo o mesmo caminho
do outro presidente. Eu pedi a abertura de uma CPI
aqui, meu nobre e caro Presidente, e eu quero agora
ratificar novamente, e com uma quantidade de assinaturas dos Srs. Senadores superiores ao que manda o
Regimento Interno desta Casa.
Eu quero aqui, Sr. Presidente, pedir que esta Casa
ponha agora uma emenda na minha CPI; vou retirá-la
para emendar. Eu quero uma CPI mais extensa, nem
que eu tenha que pegar novamente a assinatura de
cada Senador, mas eu quero uma CPI apurando a gestão do presidente anterior, que saiu por corrupção, e do
Sr. Marin, atual presidente da Confederação Brasileira
de Futebol. Ele já peca aqui; ele já comete um crime
aqui, sabendo que todos esses senhores exercem a
função há mais de 30 anos, meu Pará, e o Marin não
toma nenhuma providência.
Podem perguntar: “Por que V. Exª não toma?” Tomei. Fiz um projeto de lei. Está aqui, em minha mão:
projeto de lei do Senador Mario Couto que regulamenta
a duração do mandato dos presidentes das federações
estaduais de futebol.
Eu não peco por omissão, Marin! V. Sª peca! V.
Sª sabe que o presidente da Federação Paraense de
Futebol responde a processos, responde a uma CPI,
e V. Sª ainda lhe dá o direito de tentar uma nova reeleição, depois de 16 anos de mandato!
Eu te pergunto, Antônio Carlos Nunes: quantos
anos tu queres tirar na Federação Paraense de Futebol? Cem anos?
Chega! Chega, Coronel! Chega! A sua imagem
é ridícula!
Chega, Coronel! A sua imagem é um escândalo
para o futebol paraense!
Chega, Coronel! A sua imagem amedronta aqueles que querem entrar no futebol paraense!
Chega, Coronel! V. Sª já mamou muito na teta
da Federação!
Chega, Coronel! V. Sª cometeu irregularidades
na Federação Paraense de Futebol.
Digo eu, Coronel! Digo eu depois de ter conhecido a sua gestão!
Digo eu, Coronel, depois de ter visto no meu Estado o declínio do futebol!
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Digo eu, Coronel, depois de ter conhecido o Sr.
Marin e depois de ter visto o que aconteceu quando
estivemos lá, como Senador da República, para nos
queixarmos do futebol do Pará, para nos queixarmos
da maneira imperiosa como se dirige o futebol do meu
Estado, e V. Sª comungou com aquilo de irregular que
comete o Coronel Antônio Carlos Nunes, presidente
da Federação do meu Estado.
O Senador Cássio Andrade também fez um projeto. A Dilma se apropriou dos nossos dois projetos
e mandou para esta Casa uma medida provisória, já
aprovada. Eu e Cássio – Cássio Cunha, perdão –, meu
querido amigo e colega, nós dois comungamos com a
medida provisória da Presidenta Dilma, em função da
necessidade urgente. E esta é uma medida provisória
com que eu comungo, que eu aceito, que eu não critico, porque é uma medida provisória que vai acelerar
o fim da vagabundagem, a saída dessas pessoas que
têm mais de 30 anos nas federações, e que o Sr. Marin
não tem coragem de tirar. Por que não tem coragem
de tirar? Porque ele precisa deles! Ele os amamenta,
Brasil, meu Pará querido! A Confederação Brasileira
de Futebol amamenta esses caras com mais de 30
anos no poder; sabe para quê? Para poder contar
com o voto deles.
Esse é o esquema. É assim que funciona, Marin!
Isso é crime, Marin! E tu tens que responder por isso,
Marin! Tu estás cometendo um crime!
Estou pedindo agora – vou ler – ao Ministério
Público do meu Estado providências para que não
deixe mais esse senhor coronel, reformado, incapaz,
candidatar-se mais uma vez e completar, assim, a sua
eternidade na Federação Paraense de Futebol.
O futebol, paraenses, é o maior esporte deste
País. O paraense sofre, há muito tempo, pela culpa,
pela maior culpa desse homem, que não deveria nem
ser porteiro de cemitério, quanto mais presidente de
uma federação!
Vou apresentar, ou melhor, vou reapresentar uma
CPI para fiscalizar, e tenho certeza de que conto com
a maioria das assinaturas dos Senadores e Senadoras
para fiscalizar a Confederação Brasileira de Futebol,
desde a época de Ricardo Teixeira até agora do Marin, pois tenho em mão um crime exposto em que me
baseio para fiscalizar essa máfia!
Pura máfia! Pura máfia no futebol, que deixam a
possibilidade de mais de dez homens se reelegerem
no momento em que quiserem. Homens com mais de
37 anos de mandato! Brasileiros, 37 anos dirigindo uma
federação! A troco de quê? A troco de ganhar dinheiro,
a troco de se aproveitarem do futebol para fazer seu
patrimônio próprio.
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Nós, como parlamentares, senhores e senhoras,
Senadores e Senadoras, não podemos nos curvar, não
podemos silenciar diante de gestos e atitudes dessa
natureza, diante de crimes à vista, aos olhos de cada
um de nós. Temos, doa a quem doer, custe o que custar, temos que tomar medidas rigorosas para que fatos
dessa natureza não aconteçam mais no nosso País.
Acho que esse tipo de modelo, Paim, de 37 anos
de mandato, é exceção num país democrático chamado Brasil. Não tenho conhecimento de que entidades
que recebem dinheiro público tenham administradores
por mais de 37 anos. Não é só um, Paim. São vários
administradores.
No meu Estado, a cara cínica, a covardia de um
homem com 16 anos de mandato, ainda agora, em
novembro, ter o cinismo, o descaramento de ser candidato novamente, depois de 16 anos de mandato.
Eu questiono, Paim. Eu não posso aceitar isso. O
Senado Federal não pode aceitar isso. Quem não deveria aceitar era a Confederação Brasileira de Futebol,
que, aceitando, Paim, comete um crime, pelo qual vai
ter que responder. Eu mesmo, Paim, eu mesmo estive
com o Marin, eu mesmo fiz as denúncias...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) –..., eu mesmo levei as denúncias, e o Marin não
tomou absolutamente nenhuma providência.
Por isso, eu sei que conto com o voto da maioria
para abertura de uma CPI para fiscalizar e acabar com
esta sem-vergonhice no futebol brasileiro.
Quero ler, Sr. Presidente, o que estou encaminhando ao Ministério Público da minha terra, competente Ministério Público.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Diz o documento que, considerando que a sociedade
paraense, em todas as suas formas organizacionais,
usufrui o direito ao esporte e ao lazer, independentemente de modalidades, mas sobreleva observar que
o futebol é o mais apreciado, fazendo jus ao jargão de
paixão nacional; considerando as inúmeras reclamações e denúncias que o Presidente da Confederação
Brasileira de Futebol não quis ouvir e que nos são
endereçadas, dando conta da prática de atos marginais aos ditames legais, há exemplo de condutas que
merecem melhor atenção desse parquet, posto reluzir nítido comportamento atentatório à probidade, aos
princípios morais e éticos...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
–..., de forma como restou provado pelo apurado na

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

Comissão de Representação Externa deste Senado...
Viu, coronel? O Senado abriu uma comissão e provou
irregularidades na sua gestão, e, mesmo assim, cinicamente, V. Sª ainda se candidata a gestor da Federação!
Comissão de Representação Externa deste Senado, que teve como objeto acompanhar a crise do
futebol local, de denúncias de irregularidades, cuja
cópia do relatório final envio em anexo.
Considerando o Projeto de Conversão nº 22, de
2013, recentemente aprovado por este Senado Federal, oriundo da Medida Provisória nº 620, que altera...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) –... 12.761... – já vou terminar –..., 12.101, 9.532 e
9.615, dentre as quais regula o mandato de dirigentes
de federação desportiva.
Já vou terminar, Presidente.
Considerando a absurda condição hoje vivida
por aqueles que pretendem se perpetuar no cargo de
Presidente de federação de futebol, cuja realidade expressa: Mato Grosso: Carlos Orione, 37 anos; Roraima:
José Gama, 37 anos; Santa Catarina: Delfim Peixoto,
30 anos; Acre: Antônio Lopes, 29 anos; Amazonas:
Valério, 23 anos; Rondônia: Costa, 23 anos; Sergipe:
José de Souza, 23 anos; Paraíba: 22 anos; Tocantins:
21 anos; Espírito Santo: Marcus Vicente,18 anos; Pará:
Antônio Carlos Nunes, 16 anos de mandato.
E ainda quer mais.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Considerando que as referidas Federações que
recebem verbas públicas dos governos estaduais estão
jurisdicionadas, que, por meio de seus programas e
ações, fomentam o futebol local; considerando o presente contexto e, sobretudo, a manobra que ora pretende se instalar, cujo escopo é permitir a reeleição
dos maus Presidentes das federações ao norte elencadas, é que solicito o apoio desse órgão ministerial
no sentido de enviar as forças fiscalizadoras e medidas concretas que coíbam (ininteligível) no âmbito do
Estado do Pará, de uma verdadeira cláusula pétrea à
eleição e reeleição do atual Presidente da Federação
Paraense de Futebol, Sr. Antônio Carlos Nunes.
Quer um aparte, Senador Eduardo Braga?
O Sr. Eduardo Braga (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Não, obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente, desço desta tribuna certo de que a
Comissão criada pelo Senado trouxe à vista de todos
os Senadores as irregularidades, encaminhadas ao
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Ministério Público do meu Estado, do atual gestor,
Coronel Antônio Carlos Nunes.
Sendo assim, o Ministério Público da minha tenha, tenho certeza, não vai permitir que, novamente,
esse coronel corrupto, cínico, mau gestor, que emperrou o futebol paraense, seja, novamente, candidato a
se perpetuar no cargo.
Sr. Presidente, desço desta tribuna dizendo à
democracia desta Pátria que não se pode conviver,
na democracia, com dirigentes que recebem verbas
públicas, que dirigem entidades por mais de 30 anos,
com o aceite cínico e regular do Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Sr. Marin.
Quero, neste momento, pedir a devolução do pedido de CPI que está aí na Mesa Diretora para que eu
estenda a apuração da CPI ao mandato do Presidente
Marin. Que isso possa vir às minhas mãos imediatamente para que eu possa colher, novamente, a assinatura de todos os membros desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Muito obrigado, Senador Mário Couto.
Pela ordem, o Senador Eduardo Amorim. Na sequência, Senador...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Senador Valadares, aqui.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Eduardo Braga. Na sequência, Senador Valadares.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Presidente, é apenas para justificar minha ausência
nas votações anteriores. Quero que registre o meu
voto “sim” em todas elas.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – A Ata registrará a manifestação de
V. Exª.
Pela ordem, Senador Eduardo Braga, Líder do
Governo nesta Casa.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, exatamente na função de Líder
do Governo, fui chamado para uma reunião na Casa
Civil, juntamente com a Ministra Gleisi, a Ministra Ideli
e os Líderes do Congresso e da Câmara dos Deputados, para tratarmos de estratégias sobre matérias
em tramitação ou que irão iniciar sua tramitação nesta Casa. Não pude estar presente durante as três vo-
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tações nominais. Ao sair dessa reunião, fui chamado
à Vice-Presidência para conversar com o Presidente
Michel Temer.
Portanto, quero aqui justificar a minha ausência
dizendo que o meu voto é “sim”, acompanhando a
orientação da nossa Bancada e a orientação do Governo em torno das autoridades votadas no dia de
hoje. Justifico, assim, minha ausência no momento da
votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Eduardo Braga, a Ata registrará a manifestação de V. Exª, devidamente justificada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) – O objetivo é semelhante, Presidente. É
que, às 17 horas e 30 minutos, saí do Senado Federal,
porque acompanhei o Governador de Sergipe em exercício, Jackson Barreto, numa audiência com a Ministra
Gleisi Hoffmann para tratar da liberação de recursos
para a construção do Hospital do Câncer e de outras
reivindicações do Estado de Sergipe.
Esta é a razão fundamental porque não pude comparecer, lamentavelmente, mas eu estava cumprindo
uma missão em defesa do Estado ao lado do nosso
Governador em exercício, Jackson Barreto.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – A Ata registrará, da mesma forma,
Senador Antonio Carlos Valadares, a manifestação
de V. Exª.
Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma, às 17 horas e
30 minutos, eu estava, exatamente no mesmo horário
do Senador Valadares, tive que me deslocar para o Ministério da Saúde para acompanhar o Prefeito Clécio
Luís, do meu Partido, Prefeito de Macapá, capital do
Estado do Amapá, em uma produtiva audiência que
tivemos, ainda há pouco, com o Ministro da Saúde,
com o Ministro Padilha, para tratar do programa Mais
Médicos para Macapá e a extensão do programa Mais
Médicos para o Estado do Amapá, além de tratar da
conclusão das obras das Unidades Básicas de Saúde
para o Município de Macapá e dos equipamentos de
saúde para o Município de Macapá e para o Estado
do Amapá.
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Desta forma, em decorrência e por essas razões,
eu queria solicitar de V. Exª a justificativa da ausência
nas seguintes votações: da Mensagem nº 61, de 2013,
que designou o Embaixador do Brasil na República da
Irlanda; da Mensagem nº 67, de 2013, de designação
da Srª Maria da Graça Nunes Carrion, Delegada Permanente do Brasil junto ao Mercado Comum do Sul,
Mercosul; da Mensagem nº 78, de 2013, de designação do representante do Brasil junto à Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa.
É nestes termos que peço o deferimento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Randolfe, a Ata registrará
a posição de V. Exª.
Convido a fazer uso da palavra, como próximo
orador inscrito, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, quem é o próximo? Será
que posso fazer uma permuta?
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador Pedro, há uma inversão,
então, com a Senadora Ana Amélia, com o Senador
Paim. Era esse o entendimento, porque, depois, eu
chamaria dois oradores na sequência.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Ótimo. Para mim, fica bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Fala, como Líder, pelo Partido Progressista, a nobre representante do Estado do Rio
Grande do Sul, Senadora Ana Amélia, sempre bem
atendida pelos pares.
V. Exª tem o tempo regimental de 20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Sr. Presidente, só para a minha orientação, eu
sou o próximo?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Sim, o senhor é o próximo, Senador, não é, Presidente?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Depois, na sequência, o Senador
Pedro Taques...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Mas eu era o próximo. Eu seria agora, neste momento. A Senadora, como Líder, pediu para falar antes.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Não, agora seria o Senador Pedro
Taques. Depois, seria a Senadora Ana Amélia, como
Líder. Depois, seria V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
É que ele trocou. Houve uma troca.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Aí, houve uma troca, invertendo o
Senador Pedro Taques com a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Mas eu penso que o Senador pediu dois oradores
antes dele.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – E depois dois oradores. Depois, o
Senador Pedro Taques e, depois, o Senador...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Não. Presidente, o Senador Pedro Taques sugeriu dois
oradores antes dele. Foi o que eu entendi.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Aí, sim, é V. Exª. Há uma troca entre
V. Exª e o Senador Pedro Taques.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
É o Senador Paim e o Senador Pedro Taques.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Obrigado pela mediação, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Ele pediu dois oradores. Até porque eu não vou falar 20 minutos e, assim, dou meu tempo ao Senador
Paim também.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Está tudo no Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Senador Suplicy. Muito obrigada também aos colegas
pela cedência e ao Senador Paim e ao Presidente Sérgio Souza pela gentileza.
Eu queria fazer um breve registro sobre a relevância da MP nº 619, aprovada ontem. A urgência dessa
matéria, que aguarda agora a sanção presidencial, é
justificável não apenas porque amplia e melhora a capacidade de armazenamento de grãos no País, mas
também porque impacta diretamente e positivamente
nas contas das santas casas e dos hospitais filantrópicos. E aí, nesse caso, Senador Paim, não me interessa
se uma MP trata de tantas coisas distintas. Quando ela
trata de coisas boas, pode juntar todas as coisas boas
para resolver o problema. É disto que o Brasil precisa:
resolver o problema.
Ao aprovar essa Medida Provisória, o Senado
Federal está permitindo que as dívidas sejam zeradas
caso a entidade mantenha em dia o pagamento dos
impostos por um prazo de até 15 anos. É mais fôlego
e um pouco de alívio para a gestão dessas importantes instituições de saúde.
As dívidas dessas santas casas e também dos
hospitais comunitários, que atuam, dia e noite, noite e
dia, em favor da saúde da população, inclusive com um
forte suporte ao Sistema Único de Saúde (SUS), estão,
lamentavelmente, numa situação financeira crítica. É
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a carestia financeira que prejudica os atendimentos
de saúde, inclusive os de alta complexidade, como é
o caso do tratamento contra o câncer. Isso sobrecarrega também o trabalho das prefeituras e torna mais
tensa a relação entre Municípios, Estados e União, o
tão falado desequilíbrio federativo. Sobre isso, ater-me-ei daqui a pouco.
Ontem, falamos muito a respeito disso aqui, já
que estamos no Outubro Rosa. Falamos do câncer de
mama, no caso das mulheres; do câncer de próstata,
no caso dos homens; e de muitas outras doenças para
as quais precisamos dar atenção.
Em todo o Brasil, dos R$15 bilhões acumulados
em dívidas por essas instituições, mais de R$4,8 bilhões se referem a despesas tributárias. Ao mesmo
tempo, as mais de duas mil santas casas existentes
no País cuidam de 51% dos atendimentos de saúde
– portanto, mais da metade.
No Rio Grande do Sul, nós gaúchos sabemos
muito bem a relevância e a importância que têm a
Santa Casa de Porto Alegre e muitas outras. Fizeram
até um movimento com um abraço bonito e simbólico
de apoio à Santa Casa, que se tem notabilizado no
Rio Grande do Sul em matérias com alta complexidade nas áreas da Cardiologia e da Pneumologia e em
muitas outras áreas e que tem levado o nome do Rio
Grande, da Medicina gaúcha para muito longe, para
fora do território gaúcho, para outras partes do Brasil
e do mundo.
No nosso Estado, os nossos 245 hospitais filantrópicos são responsáveis por 72% da assistência ao
SUS. A dívida, no Rio Grande, Estado do nosso Senador Paim e do Senador Simon, é superior a R$1,2
bilhão, segundo dados da Santa Casa de Misericórdia
de Porto Alegre, presidida atualmente por Carlos Alberto Fuhrmeister.
Alguns problemas ainda persistem, com graves
impactos à saúde pública. Há anos, o setor de saúde
espera reajuste de 100% na tabela do SUS para a
assistência de média e baixa complexidade. São medidas para permitir atendimentos básicos e urgentes,
principalmente para a população que, infelizmente, não
tem condições de usar o sistema privado de saúde.
Eu queria dizer que, recentemente, lembrei novamente ao Ministro Alexandre Padilha a necessidade de
um reajuste para os laboratórios de análises clínicas,
que padecem, há 18 anos, sem reajuste.
Na segunda sessão temática que o Senado Federal promoveu sobre o financiamento à saúde, no
último dia 19 de setembro, pedi esclarecimentos ao
próprio Ministro e também à Ministra Miriam Belchior
e atenção aos hospitais filantrópicos e às santas casas, como a liberação de emendas parlamentares da
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Bancada gaúcha destinadas a essas instituições de
saúde, que são responsáveis por mais de 70% dos
atendimentos pelo Sistema Único de Saúde no Rio
Grande do Sul. As santas casas merecem isso e precisam desse apoio.
Somos de um Estado, nós da Bancada gaúcha,
onde os hospitais comunitários têm uma força relevante, com resultados significativos e consistentes do
ponto de vista social.
A greve na Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro, iniciada há cinco dias por falta de pagamento
dos salários dos funcionários, demonstra também a
necessidade de olhar com mais atenção para essas
instituições. Mais que preservar a boa gestão financeira
desses hospitais filantrópicos, é preciso criar condições
estruturais e financeiras para manter o atendimento público de saúde essencial à população. O Brasil precisa
de políticas definitivas para o financiamento à saúde.
Isso evitaria as soluções provisórias e permitiria o melhor funcionamento da saúde pública.
Por isso, é saudável que o Governo tenha agora
tomado a iniciativa de propor uma aplicação de 15% da
Receita Corrente Líquida para investimentos na saúde.
Eu queria dizer que a Comissão de Assuntos Sociais
está examinando – isso aconteceu antes que as ruas
se mobilizassem, no ano passado – um projeto de autoria do Senador Cícero Lucena, que contou com uma
valiosa contribuição dos Senadores Ricardo Ferraço,
do PMDB do Espírito Santo, e Aloysio Nunes Ferreira,
do PSDB de São Paulo, a respeito da mesma matéria.
Esse projeto do Senador Cícero Lucena teve
sua discussão iniciada na reunião de hoje da Comissão de Assuntos Sociais, presidida com muita dedicação e competência pelo Senador Waldemir Moka, do
PMDB do Mato Grosso do Sul. O projeto do Senador
Cícero Lucena, que tinha relatoria original do Senador Roberto Requião, define em 18% o percentual de
repartição dessa receita da União para a saúde. Ora,
vejam só: hoje, a legislação determina que os Municípios apliquem 15% e que os Estados apliquem 12%, e
não há qualquer comprometimento por parte da União
para a saúde.
A medida do Governo, do Poder Executivo, é,
portanto, muito saudável, mas há uma iniciativa original da Casa que precisa ser levada em consideração.
Então, penso que a iniciativa do Senador Wellington Dias, Líder do PT no Senado Federal, buscou um
entendimento com o Relator, com o autor da proposta
e com a própria Comissão de Assuntos Sociais, que
tem o comando firme do Senador Moka, no sentido
de encontrarmos um caminho, uma direção para implantar esses 18% gradualmente. Ao ler o relatório, fiz
a proposta de que fossem 12%, 13%, 14%, 15%, até
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chegar a 18%, gradativamente. Mas, hoje, o Governo
já faz uma aplicação de 12,19%, se considerarmos o
período de 2006 a 2010.
Portanto, o que o projeto do Senador Cícero Lucena faz é desvincular a questão da aplicação em saúde
do índice de desempenho do PIB – Produto Interno
Bruto. No mesmo período, enquanto as aplicações
via Receita Líquida se deram na média de 12,19%, o
PIB, no período, teve oscilações bruscas. Em 2009,
ele foi bom, o percentual foi de 7,5%, mas a média do
crescimento do PIB acabou sendo de 3,6% no período de 2006 a 2010. Ora, se se tomar como patamar o
PIB, Senador Paim – é a mesma coisa para o salário
–, se se considerar o PIB, o trabalhador e o aposentado saem perdendo, porque, se tivermos como base
o PIB, o índice vai sofrer essa oscilação, que não é
adequada. Em alguns anos, o PIB é negativo, e cresce
negativamente a economia.
Portanto, essa definição sobre a Receita Líquida
tem mais justiça, assegura um volume maior de recursos. Então, nós acolhemos o pedido de vista do Senador Wellington Dias com o compromisso de que, na
próxima quarta-feira, nós vamos apreciar essa matéria.
A meu juízo, o projeto do Senador Cícero Lucena tem dois eixos: o eixo social da relevância e da
urgência de colocar mais dinheiro na saúde e o eixo
federativo. Não é justo que os Municípios, pela lei, tenham de aplicar 15%, mas que as pessoas que moram
nos Municípios, os cidadãos, quando precisam de um
hospital, tenham de bater à porta do prefeito. Com a
pressão sobre os Municípios, hoje, a média no Brasil
é de 25% da receita. E, para a União, não é o mesmo
percentual. Os Estados têm de aplicar 12%, mas, na
maioria dos casos dos Estados brasileiros, não vêm
aplicando esse percentual.
Então, na construção de uma alternativa que, primeiro, valorize a ação legislativa do Senado Federal
e, em particular, da Comissão de Assuntos Sociais,
acolhemos esse pedido de vista coletiva. Na próxima
quarta-feira, lamentavelmente, estarei fora de Brasília,
num compromisso internacional, mas, certamente, o
Senador Moka vai encontrar um segundo Relator ad
hoc para comandar muito bem essa negociação, que
é fundamental. A Casa está trabalhando não só para
responder às ruas, mas também para, sobretudo, cumprir com sua responsabilidade e com sua prerrogativa
constitucional.
Por fim, mas não menos importante, eu queria
registrar duas audiências, ou melhor, três audiências.
A primeira audiência, Senadora Lídice da Mata, foi feita com a Ministra Gleisi Hoffmann e com o Fórum de
Hotelaria do nosso País, quando também foi buscada
a abertura de um diálogo com o Governo. Estamos
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diante de eventos de grande magnitude internacional, como a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016, e
é preciso, é claro, uma interatividade, uma ação, uma
sinergia entre o setor privado e os operadores do turismo – companhias de viagens, companhias aéreas,
hotéis, restaurantes –, que são prestadores de um
serviço essencial, para acolher bem os turistas, não
só os que vêm de fora, os estrangeiros, da América
Latina, do Mercosul, mas também todos os brasileiros
que vão ter uma grande mobilidade para acompanhar
os jogos em 2014.
Então, a reunião com a Ministra Gleisi Hoffmann
foi extremamente saudável. Foi uma audiência muito
construtiva na iniciação desse diálogo entre o Fórum
de Hotelaria Brasileira e o Governo.
Eu queria agradecer-lhe muito, Senadora Lídice.
A senhora relata um projeto de minha autoria que trata
de definir uma multa quando há a rescisão das reservas ou do pagamento nos hotéis. Eu lhe agradeço a
iniciativa de ter buscado entendimento no Ministério
adequado, que é o Ministério do Turismo, comandado
pelo Ministro Gastão Vieira, um Deputado experiente,
um político de muita seriedade e comprometimento.
Ressalto a habilidade que ele teve de reunir toda sua
equipe técnica e de fazer ali a criação de um grupo de
trabalho, junto com o setor que opera o turismo, com
os empresários e com o Ministério, para que o consumidor seja protegido e para que o setor não seja penalizado. É possível, sim, construir isso, mas devo isso
a V. Exª pela iniciativa de buscar o entendimento com
o Ministério do Turismo. O Ministro Gastão Vieira tem
sido extremamente acessível e aberto às demandas
desta Casa e dos Senadores.
Registro também, Senador Paim, um encontro
com seu primo José Henrique Paim no Ministério da
Educação. Brincamos muito. Outro dia, o senhor disse
a ele que Paulo Ferreira disse para a aeromoça: “Cuide
bem do Senador Paim, que está aqui a bordo”. E era
o Henrique Paim. Aí, ela foi agradecer a ele o apoio
que ele vem dando à causa do Aerus, e é claro que
ele não entendeu. Então, eu disse a ele: “É a causa
do Aerus, na qual o Senador tem se empenhado tanto no Senado Federal e também no Poder Judiciário”.
Mas nós fomos lá tratar de um tema que tem relevância e alcance até no Rio Grande do Sul, porque
alguns pais estão preocupados com os filhos que estão
estudando Medicina no Rio de Janeiro, na Universidade Gama Filho ou no Centro Universitário da Cidade
(UniverCidade). O problema envolve 18 mil estudantes
acadêmicos. Estava lá a sua assessoria representando
o senhor, também a assessoria do Senador Cristovam
Buarque e a assessoria do Senador Cyro Miranda para
discutirmos uma saída.
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Senador Sérgio Souza, o senhor sabe o que
são 18 mil estudantes acadêmicos? A mantenedora, o Grupo Galileo, não está cumprindo acordos que
foram firmados e, hoje, anuncia a demissão de 348
professores! Isso é muito sério. Os alunos não acreditam mais na capacidade do Grupo de continuar
mantendo o funcionamento gerencial e a qualidade
do ensino superior, mas a preocupação maior é com
o curso de Medicina. Os alunos não sabem como vão
fazer. O MEC está limitado, não tem autoridade, não
tem poder para fazer uma intervenção. O MEC não
pode fazer isso. Há uma lei, que está na Câmara dos
Deputados, para tratar dessa matéria e para, assim,
dar a segurança jurídica de que o MEC precisa para
fazer uma intervenção nesse caso.
Eu queria também agradecer à Julliene Cabral.
Aqui está a Julliene Cabral, que é da Universidade e
que estava lá junto conosco na audiência. Ela é a representante dos acadêmicos da Universidade.
O nosso empenho é esse. Qual é o nosso trabalho? Trata-se de encontrar uma saída para isso, Senador
Paim, sabendo que nem a via judiciária resolve, porque,
nos casos antecedentes, em que o Poder Judiciário
foi provocado pelo Ministério Público, o resultado não
foi nada positivo.
Então, temos de aguardar o andamento desse trabalho, temos de promover aqui uma audiência pública,
talvez, na próxima semana, já com os representantes.
Mas os estudantes disseram claramente que não acreditam na capacidade do Grupo Galileo de tocar bem a
administração da Universidade Gama Filho.
Então, vamos continuar vigilantes. Faremos uma
audiência pública na Comissão presidida pelo Senador
Cyro Miranda, com V. Exª, o Senador Cristovam e eu,
porque também dei apoio para essa audiência pública, que é a forma mais democrática de encontrarmos
uma saída para esse grave problema.
Como eu disse, não é só restrito ao Rio de Janeiro. Muitos alunos vêm de outros Estados, como do Rio
Grande do Sul, inclusive, para fazer os cursos nessa
universidade, que teve muito conceito, mas que agora
está vivendo uma crise extremamente aguda, e nós
precisamos ajudar.
Então, veja, Julliene, que estamos fazendo a
nossa parte. Diga aos seus colegas e aos professores
também que estamos atentos a isso.
Quero agradecer ao Senador Paulo Paim e ao
Senador Pedro Taques pela aquiescência da concessão do tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Obrigado a V. Exª, Senadora Ana
Amélia.
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Convido a fazer uso da palavra, como próximo orador inscrito, o Senador Paulo Paim, nobre representante
do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Enquanto S. Exª se dirige à tribuna,
tem a palavra, pela ordem, o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, solicito a V. Exª que divulgue nos meios de
comunicação do Senado o meu discurso, que gostaria
de dar como lido e que se chama “Mobilização nacional indígena e ofensiva anti-indígena”.
Vou passá-lo à Mesa, para que seja divulgado
nos meios de comunicação do Senado.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JOÃO CAPIBERIBE
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os povos indígenas
se mobilizam por seus direitos em todo o País. A Mobilização Nacional Indígena promove manifestações
em várias cidades do País. Hoje, a manifestação está
sendo realizada em frente ao Congresso Nacional. A
mobilização, convocada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), defende os direitos indígenas
previstos na Constituição e protesta contra a ofensiva
anti-indígena promovida pela bancada ruralista associada às grandes empresas de mineração, de energia
e de insumos agrícolas.
Hoje, pela manhã, 70 lideranças indígenas, convidadas pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, para debater, em audiência pública, os 25 anos
da Constituição, com foco em conquistas indígenas e
ameaças de retrocesso, foram impedidas de entrar nas
dependências dessa Casa. Foi necessária a intervenção
da Presidente da Comissão, Senadora Ana Rita, e a
minha, junto ao Presidente do Senado para garantir a
entrada dos indígenas convidados para o debate. Eu
nunca havia presenciado situação tão constrangedora.
Repudio veementemente essa atitude do Senado
de impedir a entrada dos companheiros indígenas na
casa dita do povo. Vergonhoso! Esse fato é uma demonstração que vivemos em uma democracia precária,
onde os direitos dos povos indígenas assegurados pela
Constituição Federal, ainda são desrespeitados, como
se ainda vivêssemos no Brasil Colônia, Essa é uma
verdade nua e crua que nos obriga a reivindicar uma
total reestruturação do Pacto Federativo do nosso País.
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Na verdade, nós estamos assistindo como os
representantes dos ruralistas intensificam as ações
contra os direitos dos povos indígenas. A ofensiva é
feita diretamente no campo, com o aumento dos níveis
de violência e também alcança o Judiciário, o Legislativo e o Executivo.
Evidentemente que essa nova conjuntura não é
estranha ao fato de que os ruralistas estão cada vez
mais organizados e que o preço das terras agrícolas
está em alta. Tampouco não é estranha ao fato de que
a atividade primária assumiu uma posição de destaque no nosso PIB e na pauta de exportações. A participação de nossos produtos industriais tem diminuído
sua importância relativa a cada ano, tanto no mercado
interno, quanto no externo.
A ofensiva do setor ruralista brasileiro também
não pode ser dissociada das previsões sombrias da
FAO, órgão que pensa o futuro da agricultura mundial
a médio e longo prazo. Segundo estudos, a demanda
por alimentos por parte da população mundial será superior à capacidade de produção atual, conseqüência
do aumento da renda, bem como da população.
Ora, como também sabemos, o Brasil – que já é
uma potência agrícola » é um dos poucos países com
possibilidades de aumentar de maneira significativa a
produção agrícola nesse quadro de futura escassez
alimentar. Claro que os representantes dos ruralistas
sabem disso e essa é mais uma das razões dessa investida contra os direitos dos indígenas.
Evidentemente, que o Brasil deve aumentar a
sua presença no mercado agrícola mundial Mas, isso
não pode ser feito em detrimento das populações indígenas, nem tampouco da degradação do meio ambiente, através do desmatamento de nossas florestas,
de nosso cerrado, de nossa biodiversidade, de nossos
recursos naturais, fauna, flora, solos, água, entre outros. Temos que criar um novo modelo de povoamento
e ocupação das nossas fronteiras agrícolas diferentes
do que ocorreu até hoje. Há que considerar que o que
está em curso é uma crise econômica somada a uma
crise ecológica. Sim, somos uma potência agrícola,
mas também devemos ser uma potência ecológica.
Uma agricultura ecológica intensificada é possível.
Esse é o desafio para esse século. O primeiro relatório
do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas, publicado na sexta-feira última, nos indica
esse caminho.
No entanto, a escalada contra dos direitos dos
povos indígenas no Legislativo pode ser avaliada através de inúmeros projetos de lei, como por exemplo:
– o Projeto de Lei 1610/1996 que abre as terras
indígenas para a mineração por não índios;
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– o Projeto de Lei Complementar 227/2012 que
igualmente abre as terras indígenas para quaisquer
atividades econômicas por não índios por interesse
da União;
– a PEC 237/2013 que legaliza o arrendamento das terras da União ocupadas pelos índios para o
agronegócio
– a PEC 215/2000 que transfere para o Congresso
Nacional a competência para a homologação e demarcação de Terras Indígenas, apesar de inconstitucional,
como foi amplamente demonstrado pelo eminente jurista, Professor Dalmo Dallari.
E como mais um exemplo dessa ofensiva, no mês
passado a deputada Janete Capiberibe (PSB-AP) foi
destituída da relatoria do projeto que cria o Conselho
Nacional de Política Indigenista, pelo Presidente da
Comissão da Amazônia, deputado Jerônimo Goergen
(PP-RS). Diante dessa atitude a deputada renunciou
a sua vaga neste colegiado.
O deputado Jerônimo Goergen lamentou a decisão de Janete Capiberibe em abandonar a Comissão
da Amazônia afirmando: “o que há na comissão é uma
maioria que entende ser necessária uma reavaliação da
política indigenista, que já há terra demais para esses
povos. Agora, interpretamos também que as ONGs e
a FUNAI também defendem interesses econômicos e
internacionais”.
Ao proferir essas palavras, o deputado Jerônimo
Goergen (PP-RS) se revelou um portador das teses
anti-indígenas propaladas pelos ruralistas. Essas teses equivocadas e preconceituosas foram muito bem
expostas por Cleber Buzatto, Secretário Executivo do
Cimi, em excelente artigo publicado no Portal Ecodebate, intitulado “Desvelando falácias em teses anti-indígenas do latifúndio no Brasil. Vejamos algumas
dessas teses.
A primeira tese afirma que as internacionais. Com
esta tese, os ruralistas desqualificam a luta dos povos
indígenas pelos seus territórios. Ao mesmo tempo encobrem o fato visível de que é o próprio agronegócio
que serve aos interesses internacionais. Ora, tanto a
produção de sementes, máquinas agrícolas, adubos
químicos e agrotóxicos, quanto a industrialização, a
comercialização e exportação são controladas por
empresas multinacionais, que enviam os altos lucros
fora do Brasil, como por exemplo: Monsanto, Archer,
Cargil, New Hoiland, Bunge, Bayer, Basf, Syngenta,
Louis Dreyfus, Shell, Fiat, etc.
A outra tese afirma que indígenas são manipulados por ONGs, Cimi e CPT. Com isso, visam não
apenas deslegitimar a luta e o direito dos povos, como
criminalizar organizações e pessoas que lhes apoiam.
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Uma terceira tese anti-indígena afirma que a demarcação de terras deve ser aprovada pelo Congresso Nacional por este representar o povo brasileiro No
entanto, a representação ruralista é a mais desequilibrada, pois representa menos de 0,3% da população
brasileira, mas é representada por cerca de 40% dos
deputados federais.
A quarta tese sustenta que muita terra para pouco índio no Brasil. Ora, desconsideram o fato de que
98,47% da extensão de todas as terras indígenas demarcadas estão localizados na Amazônia brasileira
e apenas 1,53% localizam-se nas regiões Nordeste,
Sudeste, Sul e estado do Mato Grosso do Sul.
Como amazônida, eu concluo que o objetivo
dos ruralistas é atacar o bioma amazônico, arrasar a
maior floresta do planeta, em nome do lucro. Além do
mais, volto a afirmar que quando dizem que “há muita
terra para poucos índios” – um contingente de quase
900 mil índios no país -, escondem o fato de que, na
realidade, há muita terra para poucos latifundiários.
Basta verificar no IBGE que 50 mil estabelecimentos
agrícolas do país possuem mais da metade da superfície agrícola do país. Um único proprietário pode ter
vários estabelecimentos. Ou seja, um número vinte
vezes inferior ao número de indígenas.
Índios do Brasil, de muitas etnias, irmãos: vocês são bem vindos a essa Casa. Seguiremos juntos
na luta contra os projetos anti indígenas tramitam no
Congresso nacional, que fragilizam seus territórios e
os deixam à mercê dos ruralistas. No que depender
de mim e do meu mandato, ruralistas e coronéis: não
passarão!
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Senador João Capiberibe, V. Exª
será atendido na forma do Regimento.
Aproveito para prorrogar a sessão pelo tempo
necessário à conclusão dos nossos trabalhos.
Senador Paulo Paim, peço licença para ler, rapidamente, dois Expedientes.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Trata-se do Ofício nº 514, de 2 de
outubro de 2013, encaminhado ao Exmº Sr. Presidente
desta Casa, Senador Renan Calheiros.
OFÍCIO Nº 514, DE 2013
Sr. Senador, comunico à Mesa Diretora do
Senado Federal, nos termos do §6º do art.
66 do Regimento Interno do Senado Federal,
que estou assumindo a Liderança do Partido
Solidariedade.
Colho do ensejo para renovar-lhe votos de elevada estima e distinto apreço.”
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Assina o Senador Vicentinho Alves, o mais novo
integrante do Partido Solidariedade, partido recém-criado.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício/GSVALV nº 514/2013
Brasília, 2 de outubro de 2013
Senhor Senador,
Comunico à Mesa Diretora do Senado Federal,
nos termos do parágrafo 6º do artigo 66 do Regimento Interno do Senado Federal, que estou assumindo
a liderança do Partido Solidariedade.
Colho do ensejo para renovar-lhe votos de elevada estima e distinguido apreço. – Senador Vicentinho
Alves. (SDD/TO)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – A Presidência designa o Senador
Paulo Davim para integrar, como titular, a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição
ao Senador Eunício Oliveira, nos termos do Ofício n°
278, de 2013, da Liderança do Bloco da Maioria.
É o seguinte o Ofício:
OF. GLPMDB nº 278/2013
Brasília, 1º de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, comunico, nos termos regimentais, a indicação do
Senador Paulo Davim, como membro titular, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração.
Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do
Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Sérgio Souza, queria começar a
minha fala destacando a vigília que a Cobap fez esta
noite, aqui, em frente ao Congresso, mais precisamente na Praça das Bandeiras. Estavam lá em torno
de 500 idosos, liderados pelo seu Presidente, Warley,
pelo Moacir, Vice-Presidente, pelo Robson e por tantos
outros líderes que vieram de todo o País.
Estive lá com eles. Fiquei até as 3h da madrugada, acompanhando aquele protesto, que tinha três
eixos. Primeiro, exigia uma política de reajuste para
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os benefícios dos aposentados e pensionistas, acompanhando o crescimento do salário mínimo. O aposentado e o pensionista que ganham salário mínimo
têm inflação mais PIB. Mas, se ganhar 1,1 ou 2, ou 3
salários mínimos, ganha somente a inflação e tem um
prejuízo praticamente da metade daquilo que foi dado
ao salário mínimo.
O segundo ponto é outro projeto por nós apresentado e aprovado aqui, no Senado – está na Câmara –,
que, a exemplo do primeiro, que mencionei, também
apresentado aqui, aprovado – e que está na Câmara
–, garante a reposição das perdas em cinco parcelas.
O terceiro é o fim do famigerado fator previdenciário.
Depois dessa vigília – eles ficaram até as 7h
da manhã –, tivemos, no plenário da Câmara, uma
comissão geral para discutir a situação dos idosos e
aposentados no País, para discutir a violência contra
a pessoa idosa.
Essa comissão geral foi aberta pelo Presidente
em exercício da Casa, Deputado Federal Andre Vargas,
do PT, que, de pronto, nos convidou para fazer parte
da Mesa para o debate.
Cumprimento, então, o Presidente em exercício
da Câmara dos Deputados, Andre Vargas, já que o
Presidente está no exterior, e, ao mesmo tempo, cumprimento o Vitor Paulo, Deputado Federal do PRB do
Rio de Janeiro, que encaminhou o requerimento para
essa comissão geral.
Cumprimento também a Ministra Maria do Rosário, que, de forma muito competente, esteve lá e fez um
belo pronunciamento, defendendo os idosos.
Vou cumprimentar também o Sr. Leonardo José
Rolim Guimarães, que lá representou o Ministro Garibaldi e também o Sr. Ricardo Quirino, Secretário Especial do Idoso, aqui no DF.
Por lá passaram mais de 50 Deputados Federais,
apoiando esse movimento.
Como o assunto era violência, eu destaquei minha
fala em 4 pontos: primeiro, não haver reajuste para os
aposentados é uma violência; segundo, a manutenção
do fator, que o Senado já aprovou e que a Câmara tem
que votar, é uma violência; a não aprovação do projeto
que também o Senado aprovou, relativo à recuperação
das perdas, é uma violência.
Por fim, pedi que houvesse a aprovação de um
projeto que está lá, tramitando, que combate a violência contra os idosos.
Antes de entrar nos temas que vou tratar, Sr. Presidente, a exemplo da Senadora Ana Amélia, estive
conversando hoje com o Secretário Executivo do MEC,
Henrique Paim, que não é meu primo. Eu não quis, na
hora, aqui, esclarecer, mas o faço agora, porque muita
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gente pensa que ele é primo, tio, sobrinho, irmão, mas
é simplesmente meu amigo. Como há muitos Silvas,
Senador Suplicy, como Luiz Inácio Lula da Silva – está
cheio de Silvas pelo País –, também há muitos Pains.
Há na Bahia, Senadora Lídice; há em Bom Jesus, em
Vacaria. Até gostaria que fosse parente, porque é um
Secretário muito competente.
Quero dizer para a Julliene que eu não estive lá,
pessoalmente, mas conversei com ele, que me disse
que o MEC está acompanhando com muito cuidado
a situação da Universidade Gama Filho e que o MEC
está, nesse diálogo, dando a sua parcela de contribuição para que a Universidade Gama Filho efetivamente seja viabilizada e possa voltar à atividade normal.
Foi uma boa conversa. Disse a ele que comentaria da tribuna a importância da Universidade Gama
Filho. Ele disse: “De minha parte, pode comentar. Vou
recebê-los aqui, darei toda a atenção e farei o que for
possível e que estiver ao alcance do MEC”.
Fica aqui, Julliene, a minha solidariedade total.
Entramos com um requerimento para audiência pública,
que será na próxima quarta-feira, junto com o Senador
Cristovam e com a Senadora Ana Amélia.
Sr. Presidente, usando ainda o meu tempo, eu
gostaria muito de dar um destaque, neste momento,
para que ficasse nos Anais do Senado a inclusão de
um trabalho muito benfeito pelo Observatório Unilasalle,
lá do meu Rio Grande, na cidade de Canoas.
Esse observatório fez uma parceria com o observatório do Vale dos Sinos e construíram um material muito importante sobre a indústria do calçado.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero aqui destacar que,
em parceria com o Observatório da Realidade e das
Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos (ObservaSinos), fizeram um trabalho interessantíssimo sobre a
indústria calçadista nos Municípios do Vale do Rio dos
Sinos, lá no meu Rio Grande.
O estudo, Sr. Presidente, retrata os saldos de
postos de trabalho na indústria de calçados nos 14
Municípios que abraçam o Vale: Araricá, Campo Bom,
Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti,
Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão,
São Leopoldo, Sapiranga; e, no conjunto do Corede,
Vale do Rio dos Sinos, no período entre 2007 e 2012.
Sr. Presidente, a expectativa, com esse breve
estudo, é contribuir de forma qualificada para o entendimento e debate da realidade de um setor tão importante para o Rio Grande e para o Brasil, um setor
muito dinâmico.
Quais as questões que merecem ser pensadas
a partir dos fatos levantados? Qual o impacto dessa
realidade para a vida dos trabalhadores dessa região?
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Para situar os que estão assistindo à TV Senado,
no Vale dos Sinos – que é a minha área de atuação,
indo até Caxias; é como se fosse o ABC para São
Paulo – surgiram os grandes movimentos na época
da ditadura. Inclusive, em uma oportunidade, fomos de
Canoas a Porto Alegre, a pé, com 5 mil trabalhadores
e chegamos lá com cerca de 30 mil, contestando a
ditadura e exigindo a volta da democracia.
Mas que desafios e possibilidades se desvelam
a serem assumidos pelas políticas públicas, pelo Estado e a sociedade?
Sr. Presidente, a essas perguntas, eles respondem: o Rio Grande do Sul é importante fabricante de
calçados. Possui empresas espalhadas em inúmeros
Municípios e cidades. Gera em torno de 200 mil empregos diretos.
Embarques de calçados chegam a 80 milhões de
pares, com receita de mais de US$1,2 bilhão. Mas também vários problemas atingem esse setor da economia.
Além do polo do Vale do Rio dos Sinos, há também outras regiões calçadistas no Rio Grande, como,
por exemplo, o Vale do Paranhana, o Vale do Taquari
e também a Serra Gaúcha.
Eu quero simplificar, Sr. Presidente, o meu pronunciamento. Vou pedir que V. Exª considere na íntegra
o documento que recebi da Unilasalle e do qual aqui
fiz apenas um resumo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – V. Exª será atendido na forma do
Regimento, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.
Por fim, eu não posso deixar de falar de outro
tema. Refiro-me ao PL nº 250, de minha autoria, que
trata da aposentadoria especial para o servidor público
com deficiência. Há uma enrolação enorme. Embora
o Relator, Senador Monteiro, tenha dado parecer favorável, a CCJ não vota a matéria.
Há poucos dias, tivemos aqui um grande movimento. Iniciou-se com uma reunião na Comissão de
Direitos Humanos, que presidi, a pedido da Senadora
Ana Rita, a Semana de Acessibilidade, marcando um
momento que antecede o Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência, dia 21 de setembro – projeto
de nossa autoria, que hoje é lei.
Nesse contexto, abordei aqui mesmo, nesta tribuna, temas que são caros às pessoas com deficiência.
A acessibilidade, em seu amplo aspecto; o respeito às
diferenças, como parte integrante da riqueza individual humana; a necessidade de reconhecermos que as
questões ligadas às pessoas com deficiência merecem
um tratamento adequado, merecem mais sensibilidade.
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Não apenas naquela semana, mas fazendo parte
de uma de minhas maiores bandeiras, o tema da deficiência tem mobilizado milhares e milhares de pessoas
no País – para não dizer milhões. Por isso, apresentei
e aprovei no Senado, e está na Câmara, o Estatuto da
Pessoa com Deficiência.
Mas, Sr. Presidente, atento às inúmeras mensagens que tenho recebido sobre o tema e, sobretudo,
a respeito do PLS nº 250, que trata da aposentadoria
especial para servidores públicos com deficiência, pretendo aqui avançar um pouco neste assunto.
O mérito da matéria se justifica por motivos compreensíveis a todos. O corpo de uma pessoa com deficiência sofre de maneira mais rápida os efeitos do
tempo. Também são maiores os esforços despendidos
para o exercício das suas funções, das várias funções
e até da sua atividade. Dessa forma, é justa a adoção
de critérios diferenciados para garantir a aposentadoria da pessoa com deficiência. Já aprovamos na área
privada; precisamos garantir agora na área pública.
Corroborando, Sr. Presidente, ainda mais a urgência de por em prática esse direito, vem o registro
do Supremo Tribunal Federal, que considera a demora
excessiva aqui no Congresso em regulamentar esse
direito. Essa demora causa prejuízos àqueles que
poderiam se beneficiar de um princípio já previsto na
Carta Magna, principalmente a partir do momento em
que aqui defendemos e aprovamos a chamada PEC
paralela.
Ainda de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa demora tem inclusive gerados mandados de
injunção para garantir o cumprimento de direitos não
assegurados por falta de lei aqui no Congresso, ou
seja, por regulamentação.
Sr. Presidente, no âmbito do Regime Geral da Previdência, a Lei Complementar nº 142, de 2012, atende
a esse princípio e garante a aposentadoria especial
para os trabalhadores da iniciativa privada – e é mais
do que justo que se garanta isto também na área pública –, reforçando, assim, a necessidade de se regulamentar o dispositivo constitucional que garante aos
servidores públicos com deficiência o mesmo direito.
Afinal, não há justificativa para tratarmos de forma desigual as pessoas com deficiência pelo simples fato de
pertencerem elas a um ou a outro regime.
Assim, entendo que com apenas algumas alterações é possível que se afinem os dois instrumentos.
Tenho ainda recebido várias mensagens que demonstram a preocupação com a questão da paridade
e da integralidade. Aqui, as pessoas com deficiência
pedem para que os aumentos concedidos aos servidores da ativa sejam estendidos aos servidores com
deficiência que estão aposentados.
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Já no que diz respeito à integralidade, o desejo é
que aqueles que se aposentarem pelas regras da aposentadoria especial recebam integralmente os mesmos
proventos que recebiam quando em atividade, o que é
garantido para os outros trabalhadores da área pública.
A essas questões posso responder que tal alteração só é possível por meio de uma emenda à Constituição. Dessa forma, apresentei uma PEC, proposta de
emenda à Constituição, que introduz as modificações
necessárias para suprir essa lacuna.
Sr. Presidente, depois de ser votado na Comissão, o PL nº 250 seguirá para a Comissão de Assuntos
Sociais, e lá eu tenho certeza que será votado. Já há
uma audiência marcada para o dia 22 de outubro, a fim
de instruir o projeto para que ele seja aprovado com
rapidez e seja encaminhado à Câmara dos Deputados.
Enfim, estamos convidando a todas as pessoas
com deficiência e as entidades representativas, familiares e amigos, professores e órgãos do próprio Judiciário, do Executivo e do Legislativo para debatermos
esse tema, para que participem da construção dos
instrumentos que vão permitir os avanços e as conquistas que todos desejam.
Sr. Presidente, as proposições internacionais
acerca do tema da deficiência impõem medidas que
modernizem a legislação e as formas com que a sociedade trata esse tema tão importante e tão delicado, como a aposentadoria especial para as pessoas
com deficiência.
Nesse contexto de efervescência nos debates
acerca dos direitos humanos não cabe mais o adiamento das decisões que vão levar a ganhos de qualidade de vida, a ganhos de humanidade nas relações
entre as pessoas.
O PLS nº 250, Sr. Presidente, está aí, e já se vão
oito anos que eu o apresentei. Da mesma forma está
aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, pronto para
se votado lá na Câmara dos Deputados. Tenho certeza
que o Estatuto da Pessoa com Deficiência será aprovado na Câmara em breve. A nobre Deputada Mara
Gabrilli, relatora do projeto, está fazendo um esforço,
eu diria, sobre-humano, ouvindo todos, e vai apresentar o seu parecer, segundo ela me disse, ainda no mês
de outubro, para que a matéria vá a voto.
Enfim, Sr. Presidente, termino exatamente no meu
tempo, nem um minuto a mais, dizendo que o sonho
do Estatuto da Pessoa com Deficiência será realidade,
como também, tenho certeza, a aposentadoria especial
para pessoas com deficiência será garantida.
Obrigado, Presidente.
Considere na íntegra, já que fui elaborando, lendo e criando muito mais do que estava escrito aqui.
Obrigado, Sr. Presidente Sérgio Souza.
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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.) –
Registro sobre o documento “CARTA ESPECIAL
– A Indústria Calçadista no Vale do Rio dos Sinos”.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, solicito
a inclusão nos Anais do Senado Federal de valoroso
trabalho (em anexo) desenvolvido pelo Observatório
Unilasalle, de Canoas (RS), em parceria com o Observatório da Realidade e das Políticas Públicas do Vale
do Rio dos Sinos (Observasinos), sobre a indústria
calçadista nos municípios do Vale do Rio dos Sinos,
no Rio Grande do Sul.
O estudo retrata os saldos de postos de trabalho
na indústria de calçados nos 14 municípios (Araricá,
Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Estância Velha,
Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga e São Leopoldo) e no conjunto do Corede Vale do Rio dos Sinos no
período de 2007 a 2012, e também nos primeiros sete
meses no ano de 2013.
A expectativa com este breve estudo é contribuir
de forma qualificada para o entendimento, debate e
problematização da realidade de um setor importante
e dinâmico....
Quais as questões que merecem ser pensadas
a partir destes fatos apontados? Qual o impacto desta
realidade para a vida dos trabalhadores e região?...
Que desafios e possibilidades se desvelam a serem assumidos pelas políticas públicas, pelo Estado
e Sociedade?
Sr. Presidente,
O Rio Grande do Sul é importante fabricante de
calçados. Possui empresas espalhadas em diversos
municípios e cidades. Gera em torno de 200 mil empregos diretos...
Embarques de calçados chegam 80 milhões de
pares, com receitas de mais de 1,2 bilhões de dólares.
Mas, há também vários problemas que atingem esse
setor da economia.
Além do polo do Vale do Rio dos Sinos, há também, outras regiões calçadistas no Rio Grande do Sul:
Vale do Paranhana, Serra Gaúcha e Vale do Taquari.
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. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre o PLS 250, que trata da
aposentadoria especial para servidor público com deficiência.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, há poucos dias foi a Semana de Acessibilidade, marcando
um momento que antecedia o Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência, dia 21 de setembro.
Nesse contexto abordei aqui mesmo, desta Tribuna, temas que são caros às pessoas com deficiência.
A acessibilidade em seu amplo aspecto, o respeito às diferenças como parte integrante da riqueza
individual humana, a necessidade de reconhecermos
que as questões ligadas às pessoas com deficiência
merecem um tratamento mais adequado.
Não apenas naquela semana, mas fazendo parte de uma de minhas maiores bandeiras, o tema da
deficiência tem mobilizado minhas melhores energias.
Atento às inúmeras mensagens que tenho recebido sobre o assunto e sobretudo a respeito do PLS 250
, que trata da aposentadoria especial para servidores
públicos com deficiência, pretendo discorrer mais um
pouco sobre o assunto.
O mérito da matéria se justifica por motivos compreensíveis a todos. O corpo de uma pessoa com deficiência sofre de maneira mais rápida os efeitos do tempo.
Também são maiores os esforços despendidos
para o exercício das várias funções. Dessa forma é
justa a adoção de critérios diferenciados para a aposentadoria de pessoas com deficiência.
Corroborando ainda mais a urgência em por em
prática esse direito vem o registro do Supremo Tribunal
Federal que considera a demora excessiva em regulamentar esse direito, e essa demora causa prejuízo
àqueles que poderiam se beneficiar de um princípio
previsto na nossa Carta Magna.
Ainda de acordo com o STF, essa demora tem
inclusive gerado mandados de injunção para garantir
o cumprimento de direitos não assegurados por falta
de regulamentação.
No âmbito do Regime Geral de Previdência Social, a lei complementar 142 de 2012 atende a esse
princípio e garante a aposentadoria especial para os
trabalhadores da iniciativa privada.
Reforçando assim, a necessidade de se regulamentar o dispositivo constitucional que garante aos
servidores públicos com deficiência o mesmo direito.
Afinal não há justificativa para tratarmos de forma
desigual as pessoas com deficiência, pelo simples fato
de pertencerem elas a um ou a outro regime.
Assim, entendo que com apenas algumas alterações é possível que se afinem os dois instrumentos.
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Tenho ainda recebido várias mensagens que demonstram a preocupação com a questão da paridade
e da integralidade.
Aqui as pessoas com deficiência pedem para
que os aumentos concedidos aos servidores da ativa
sejam estendidos aos servidores com deficiência que
estão aposentados.
Já no que diz respeito à integralidade, o desejo é
que aqueles que se aposentarem pelas regras da aposentadoria especial recebam integralmente os mesmos
proventos que recebiam quando em atividade.
A essas questões posso responder que tal alteração só é possível por meio de emenda ao texto
constitucional, dessa forma, apresentarei uma PEC
que introduza as modificações necessárias para suprir essa lacuna.
Srªs e Srs. Senadores,
Depois de ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, o 250 seguirá para a Comissão
de Assuntos Sociais e nessa última já está marcada
uma audiência pública para o dia 22 de outubro com
a finalidade de instruir o projeto, ou seja, com o propósito de continuar as discussões e aprimorar ainda
mais o projeto.
Estamos convidando a todos, pessoas com deficiência e entidades representativas, familiares e amigos,
professores e órgãos do judiciário, venham debater,
participar da construção dos instrumentos que permitirão os avanços e as conquistas que todos desejamos.
Sr. Presidente,
As proposições internacionais acerca do tema
da deficiência impõem medidas que modernizem as
legislações e as formas com que as sociedades tratam
os mais variados temas.
Nesse contexto de efervescência nos debates
acerca dos direitos humanos não cabe mais o adiamento das decisões que vão levar a ganhos de qualidade de vida, a ganhos de humanidade nas relações
entre as pessoas.
O PLS 250 está aí e já se vão oito anos de discussões, da mesma forma está o estatuto da pessoa
com deficiência...
Mas tenho certeza que o estatuto será aprovado
na câmara em breve, a deputada Mara Gabrilli, relatora do projeto está fazendo todo o esforço para ouvir a
todos e apresentar um substitutivo que contemple os
anseios mais importantes do movimento de pessoas
com deficiência.
Era o que tinha o dizer.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Muito bem, Senador Paim. V. Exª
será atendido na forma do Regimento.
Há sobre a mesa dois expedientes, que passo a ler.
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O Senado Federal recebeu, da Senhora Presidente da República, as seguintes Mensagens:

– nº 91, de 2013 (nº 416/2013, na origem), sub-

– nº 90, de 2013 (nº 415/2013, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor JOSÉ JURHOSA JÚNIOR
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; e

do Senhor REIVE BARROS DOS SANTOS

metendo à apreciação do Senado a indicação
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
São as seguintes as Mensagens:

660

68734 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

661

68735

662

68736 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

663

68737

664

68738 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

665

68739

666

68740 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

667

68741

668

68742 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

669

68743

670

68744 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

671

68745

672

68746 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

673

68747

674

68748 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

675

68749

676

68750 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

677

68751

678

68752 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

679

68753

680

68754 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

681

68755

682

68756 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

683

68757

684

68758 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

685

68759

686

68760 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

687

68761

688

68762 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

689

68763

690

68764 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

691

68765

692

68766 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

693

68767

694

68768 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

695

68769

696

68770 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 3

697

68771

698

68772 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – As matérias vão à Comissão de
Serviços de Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Com referência aos Projetos de
Lei do Senado nºs 405 e 406, de 2013, apresentados
como conclusão dos trabalhos da Comissão de Juristas destinada a elaborar anteprojeto modernizando e
atualizando a Lei de Arbitragem e Mediação, subscritos pelo Senador Renan Calheiros, a Presidência os
encaminha ao exame da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
A Presidência determina, nos termos do §1º do
art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação em conjunto, com as referidas proposições,
do Projeto de Lei do Senado nº 517, de 2011, que
versa sobre matéria análoga.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – Como próxima oradora inscrita, em
permuta com o Senador Pedro Taques, concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata, nobre representante
do PSB da Bahia.
V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada. Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero iniciar agradecendo o meu
companheiro, parceiro de Bancada, Senador Walter
Pinheiro e, em seguida, o Senador Pedro Taques. Ambos, generosamente, trocaram o tempo comigo, numa
inscrição posterior.
Sr. Presidente, uso da palavra para fazer um comunicado à Casa. Na verdade, para dar conta da diligência pública que fizemos na Câmara Municipal de
Salvador sobre o projeto do Senador Moka, “Política de
concessão de benefícios para portadores de doenças
hereditárias associadas a fatores raciais”, destacadamente, entre elas, a anemia falciforme.
Por minha proposição, fomos até Salvador, para
uma diligência. E a escolha não foi apenas por se tratar
da capital do meu Estado, mas, principalmente, porque é esse Estado que apresenta maior prevalência
de anemia falciforme, com incidência de um caso para
cada 650 bebês nascidos vivos, enquanto em outros
Estados, a exemplo do Rio de Janeiro, é registrado um
caso para cada 1.300 bebês.
Estatísticas apontam para a prevalência média
da doença entre 1 a cada 380 nascidos vivos, principalmente afrodescendentes. Segundo o Ministério da
Saúde, 3 mil bebês nascem com esse mal todos os
anos no País. Em crianças portadoras da doença, a
taxa de letalidade até os cinco anos de idade é de 80%,
quando não há tratamento algum, e de 1,8% quando
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há tratamento. Por isso, a importância de chamarmos
a atenção para a necessidade da identificação da doença e seu tratamento imediato.
O debate teve como objetivo ouvir dos especialistas quanto ao conteúdo do projeto. As informações
que lá obtivemos a respeito da doença servirão, sem
dúvida alguma, para instruir melhor esse projeto de lei.
Durante o evento, ficou claro que, embora a Bahia
lidere o ranking de casos de anemia falciforme no País,
a doença avança em todo o Brasil, inclusive em Estados
onde a presença de população negra é menor. Outra
constatação é a de que o desconhecimento dos sintomas induz ao falso diagnóstico da anemia falciforme.
Na opinião do coordenador de pesquisas com
células-tronco da Universidade Federal da Bahia, Dr.
Gildásio Daltro, isso mostra que negligenciar a doença
e o doente é pior do que conviver com os sintomas da
anemia falciforme. Portanto, é preciso colocar o portador da doença no centro do debate.
Já a Coordenadora Nacional para a Doença Falciforme do Ministério da Saúde, a médica Joice Aragão, explicou que, no Brasil, há mais pessoas com o
traço da anemia do que com a doença. Segundo ela,
levantamento do Ministério concluiu que em torno de
180 mil crianças brasileiras possuem a doença e 80%
delas morrem até os cinco anos de idade, como já falei,
por falta de acompanhamento, sendo que as grávidas
representam um grupo bastante vulnerável, já que 50%
delas podem morrer durante o parto.
O diagnóstico pode ser feito por meio do teste do
pezinho – na Bahia, nós temos 80% da cobertura do
território fazendo esse teste – entre recém-nascidos,
e se a doença for detectada precocemente, apesar de
incurável, pode ser tratada de forma mais adequada
logo que a criança nasce, evitando, assim, uma série
de complicações e até a morte. O teste do pezinho
poderia servir de instrumento ao cadastro nacional
de informações sobre a doença. No entanto, apenas
18 Estados do País oferecem gratuitamente o exame
no âmbito do SUS para detecção da anemia falciforme. Nos demais Estados, o teste gratuito existe, porém não inclui a anemia falciforme entre as doenças
diagnosticadas.
Todos consideraram que a anemia falciforme é
uma doença que acomete pessoas integrantes de uma
população negligenciada, e, aí sim, caracterizando-se
como uma doença negligenciada.
Dessa audiência pública, Sr. Presidente, saíram
proposições claras no sentido da formação de um
grupo de trabalho na Bahia, multi-institucional e interfederativo. Além disso, a proposta de um recenseamento das pessoas com traço falcêmico, para passar
por um aconselhamento genético, a necessidade de
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capacitação dos profissionais da área de saúde, com
campanhas educacionais, para o diagnóstico inicial,
aumentar a rede de cuidados com a pessoa que tem
doença falciforme.
A doença falciforme não tem cura e traz incapacidade para o seu portador. É uma doença incapacitante. Ataca os ossos das pessoas que a possuem.
Portanto, é uma doença com forte impacto na saúde
pública e atinge uma população vulnerável do ponto
de vista econômico e social.
Por isso, é indispensável o seu debate, o esclarecimento a respeito da doença, a preparação dos profissionais de saúde para tratar a doença e o teste de
pezinho, amplamente ofertado à população brasileira
em todos os Estados brasileiros, de forma gratuita,
para o diagnóstico imediato dessa doença.
Algumas outras propostas saíram.
Peço a V. Exª que solicite a publicação, na íntegra, do meu discurso, porque, em função do tempo,
terei que abreviar a minha fala.
Também destaco os demais participantes integrantes dessa audiência pública: os Vereadores Silvio Humberto, Odiosvaido Vigas e Fabíola Mansur;
da Diretora de Gestão do Cuidado da Secretaria de
Saúde da Bahia, Liliane Mascarenhas; da médica geneticista Helena Pimentel; do coordenador da Abadfal – Associação Baiana das Pessoas com Doença
Falciforme, Aitair dos Santos Lyra; do coordenador do
Departamento de Cirurgias da UFBA, Gildásio Daltro;
Mitermayer dos Reis, pesquisador da Fiocruz-BA; Joice
Aragão de Jesus, Coordenadora da Política Nacional
das Pessoas com Doença Falciforme do Ministério da
Saúde; Eduardo Mota, Professor associado do Instituto de Saúde Coletiva (ISC–UFBA); e Maria do Carmo
Morais, Presidente da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais, cujas presenças e contribuições
àquela audiência pública agradeço, solicitando a V.
Exª, mais uma vez, que seja dado integralmente como
lido o pronunciamento.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, brasileiros
e brasileiras que nos acompanham pelos veículos de
comunicação desta Casa,
Na sexta-feira, 27 de setembro, a Câmara Municipal de Salvador sediou importante debate promovido
pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) deste Senado sobre “Política de concessão de benefícios para
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portadores de doenças hereditárias associadas a fatores raciais”, entre elas a anemia falciforme.
Por minha proposição, acolhida pelo presidente
da CAS, Senador Waldemir Moka (PMDB-MS) e demais membros, a escolha da capital baiana como sede
do debate deveu-se ao fato da Bahia apresentar maior
prevalência de anemia falciforme, com incidência de
um caso para cada 650 bebês nascidos vivos, enquanto em outros estados, a exemplo do Rio de Janeiro, é
registrado um caso para cada 1.300 bebês.
Estatísticas apontam para a prevalência média
da doença entre 1 a cada 380 nascidos vivos, principalmente afrodescendentes. Segundo o Ministério da
Saúde, 3 mil bebês nascem com esse mal todos os
anos no País. Em crianças portadoras da doença, a
taxa de letalidade até os cinco anos de idade é de 80%,
quando não há tratamento algum, e de 1,8% quando
há tratamento.
O debate teve como objetivo ouvir dos especialistas quais são os principais entraves no diagnóstico e
tratamento dos portadores de anemia falciforme. Essas
informações ajudarão a melhor formatar os projetos de
lei do Senado. Pudemos levantar subsídios importantes
para o PLS 389/2012, de autoria do senador Waldemir
Moka, do qual sou relatora, e que trata, justamente,
de propor a concessão de beneficio mensal à pessoa
portadora de doença hereditária associada a fatores
raciais, o que inclui a doença falciforme.
Durante o evento, ficou claro que embora a Bahia
lidere o ranking de casos de anemia falciforme no País,
a doença avança em todo o Brasil, inclusive em estados
onde a presença de população negra é menor. Outra
constatação é a de que o desconhecimento dos sintomas induz ao falso diagnóstico da anemia falciforme.
Na opinião do coordenador de pesquisas com células tronco da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
Gildázio Daltro, isso mostra que negligenciar a doença
e o doente é pior do que conviver com os sintomas da
anemia falciforme. Portanto, é preciso colocar o portador da doença no centro do debate.
Já a coordenadora nacional para doença falciforme do Ministério da Saúde, a médica Joice Aragão, explicou que, no Brasil, há mais pessoas com o
traço da anemia do que com a doença. Segundo ela,
levantamento do Ministério concluiu que em torno de
180 mil crianças brasileiras possuem a doença e 80%
delas morrem até os cinco anos de idade por falta de
acompanhamento, sendo que as grávidas representam um grupo bastante vulnerável, já que 50% delas
morrem durante o parto.
O diagnóstico pode ser feito por meio do teste do
pezinho, entre recém-nascidos e se a doença for detectada precocemente, apesar de incurável, pode ser
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tratada de forma mais adequada logo que a criança
nasce evitando, assim, uma série de complicações e
até a morte. O teste do pezinho poderia servir de instrumento ao cadastro nacional de informações sobre
a doença, no entanto apenas 18 estados do País oferecem gratuitamente o exame no âmbito do SUS para
detecção da anemia falciforme, nos demais estados,
o teste gratuito existe, porém não inclui a anemia falciforme entre as doenças diagnosticadas.
O debate contou com a participação dos vereadores Silvio Humberto, Odiosvaido Vigas e Fabíola Mansur; da diretora de Gestão do Cuidado da Secretaria
de Saúde da Bahia (Sesab), Liliane Mascarenhas; da
médica geneticista Helena Pimentel; do coordenador
da Abadfal – Associação Baiana das Pessoas com
Doença Falciforme, Aitair dos Santos Lyra; do coordenador do Departamento de Cirurgias da UFBA,
Gildásio Daltro; Mitermayer dos Reis, pesquisador da
Fiocruz-BA; Joice Aragão de Jesus, coordenadora da
Política Nacional das Pessoas com Doença Falciforme do Ministério da Saúde; Eduardo Mota, professor
associado do Instituto de Saúde Coletiva (ISC-Ufba);
e Maria do Carmo Morais, presidente da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
SEMINÁRIO: SOMOS AFRICANOS
Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
Aproveitando o tema que afeta particularmente
a população negra do nosso País, e da Bahia, quero
destacar também, os resultados de um evento, realizado em setembro, em Salvador, com apoio do nosso
mandato, que foi o seminário “Somos africanos”, que
abordou novas estratégias para a ascendência africana
no Brasil e América Latina.
O evento tratou das relações dos afrodescendentes brasileiros com a África e a América Latina,
tendo como principal objetivo a formulação de um
novo pensamento negro no cenário contemporâneo,
visando à criação de uma nova agenda política para
o movimento negro brasileiro.
Aproveitando as celebrações do cinqüentenário
da União Africana, pudemos reunir lideranças do movimento negro baiano sob a coordenação do Centro de
Estudos e Pesquisas Mário Gusmão – CEMAG, dirigido
pelo produtor cultural e militante do movimente negro,
Zulu Araújo. Durante três dias, foram debatidos temas
que têm preocupado a todos que trabalham no campo
do combate ao racismo e na promoção da igualdade
racial no Brasil.
Participaram o secretário de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, Elias Sampaio; o embaixador
Paulo Cordeiro, subsecretário Geral para Assuntos
Africanos no Ministério das Relações Exteriores do Bra-
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sil; o embaixador Manuel Tomás Lubisse, que durante
sete anos esteve à frente da Embaixada de Moçambique em Adis Abeba, na União Africana; e o diretor
da Casa de Angola na Bahia, Camilo Afonso; além de
especialistas no campo da cultura, como o ator e diretor Antônio Pompeo; a diretora de teatro Fernanda
Júlia; o rapper brasiliense Gog, membro do Conselho
Nacional de Política Cultural do Ministério da Cultura;
e o professor Mahamad Bamba, de Costa do Marfim.
Ao longo do seminário, também pudemos contar
com a presença da Procuradora Geral da Palmares
Dora Lúcia Lima Bertúlio e do Ex-secretário Executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), professor Mário Theodoro, que
falaram sobre o pensamento afro brasileiro e a África;
além do diretor da Revista Raça, Maurício Pestana, e
do professor Júlio César Tavares, que trataram sobre
o pensamento afro brasileiro e a América Latina.
Nas palavras do embaixador Paulo Cordeiro, “o
nosso dever, ao estudar a África, é apagar a nossa própria ignorância em relação ao continente”. Ele lembrou
que antes, 8% da população brasileira se considerava
negra e que hoje esse número é de 53%. Já o embaixador moçambicano Manuel Tomás Lubisse afirmou que
“na sua relação com o mundo, o continente africano
quer ser tratado como parceiro e não como pedinte,
com respeito e dignidade”.
Foram identificadas dificuldades que ainda temos
no campo das garantias jurídicas no tocante à punição
de atos racistas e a aplicação das políticas de ações
afirmativas, bem como a necessidade de uma ofensiva legislativa para adequação da legislação vigente.
Também ficou claro para os participantes que o Brasil,
apesar das enormes dificuldades na implementação
de suas políticas públicas de promoção da igualdade racial, continua sendo uma referência positiva na
América Latina, por conta dos avanços alcançados
nos últimos anos.
Foi um evento de destaque, com a presença de
centenas de lideranças do movimento negro: 215 inscritos por dia nas conferências, além de dezenas de
artistas vinculados à cultura negra baiana (em media
60 inscritos por grupo de trabalho).
Um aspecto importante a ser ressaltado dos
grupos de trabalho é que em sua grande maioria, os
participantes eram jovens das escolas públicas de
Salvador ou jovens artistas do cenário cultural baiano,
revelando o grande interesse que os temas discutidos
encontram na juventude negra. No último dia, à noite,
no Quadrilátero da Biblioteca Central dos Barris, foi
apresentado um show musical do jovem artista negro
baiano – DÃO, que traduziu em suas canções o que
foi debatido ao longo do seminário.
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Ao final, foram elaborados três documentos dos
grupos de trabalho que farão parte de publicação sobre o seminário que será lançada no mês de novembro, mês da consciência negra. Também foi unânime
proposta de que o seminário seja levado a outros estados brasileiros, como Rio de Janeiro e São Paulo e
também para nossa capital federal, Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco Maioria/PMDB – PR) – V. Exª, Senadora Lídice da Mata,
será atendida na forma do Regimento.
Por permuta com o Senador Pedro Taques, convido o Senador Jorge Viana, nobre representante do
PT, Partido dos Trabalhadores, do Acre, que está aí
desde 14h, presidindo, trabalhando e querendo dar
um recado para o seu Estado.
Senador Jorge Viana, V. Exª tem a palavra pelo
tempo regimental, por permuta com o Senador Pedro
Taques.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Caro Presidente Sérgio Souza, obrigado
pelo auxílio que sempre dá na condução dos trabalhos
da Casa. Uma das prerrogativas do Vice-Presidente é
cuidar do trabalho no plenário, com a ajuda de todos
e com a compreensão inclusive do colega Randolfe,
que está ali.
Faço uso da tribuna para, com muita satisfação,
dizer que tivemos o privilégio de ter o Ministro Paulo Bernardo na Casa, pela manhã. Tive um encontro com ele.
Venho à tribuna do Senado para cumprimentar
o Governador Tião Viana, a Presidenta Dilma e o Ministro Paulo Bernardo pelo cumprimento de um compromisso assumido, ainda no mês de abril deste ano,
no seu gabinete no Ministério, de fazer chegar banda
larga a todos no Acre.
O Ministro Paulo Bernardo assumiu o compromisso porque tem, hoje, condições de estabelecer,
junto com a Eletronorte – a que eu também gostaria de
agradecer –, um melhor aproveitamento das linhas de
transmissão, fazendo com que se possa chegar com a
banda larga usando a linha de transmissão e com um
cabo específico para fazer a transmissão de dados. É
um sistema muito moderno.
No Acre, no dia de amanhã, será assinado um
acordo, um termo de cooperação técnica, entre o Presidente da Telebras, Caio Bonilha, o Ministro Paulo
Bernardo e o Governador Tião Viana. Inclusive, espero
que os colegas do gabinete do Acre estejam acompanhando essa minha fala. Espero sinceramente, porque
não vou poder acompanhar o Ministro Paulo Bernardo,
amanhã, ao Acre. Era, inclusive, para eu ter falado mais
cedo. Avisei à equipe do meu gabinete, mas só pude
fazer uso da tribuna agora porque tivemos, antes, de
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votar autoridades. Tinha informado à equipe do Acre.
Espero que eles estejam acompanhando.
Faço este registro com muita satisfação. Amanhã,
teremos realizado um sonho que nós tínhamos desde
quando eu era Governador.
Quando foi implementado pelo Governador Binho o Floresta Digital, Rio Branco passou a ser uma
das primeiras cidades do Brasil a trabalhar a inclusão
digital de forma inovadora. Foi feito um projeto, em
nosso Governo, em 2008. Em fevereiro de 2010, nós
implantamos o Floresta Digital. É um programa que
tem dado certo. Está, praticamente, em todo o Estado.
É algo fundamental nos dias de hoje: a inclusão digital. Então, as escolas, os prédios públicos e também
o cidadão, no caso do Acre, com um investimento de
um pouco mais de R$100, na compra de uma antena,
têm acesso à internet. Mas a qualidade da transmissão de dados e o custo da banda larga que temos no
Acre inviabilizava. A partir de amanhã, uma história
nova começa no Acre.
Então, parabenizo o Governador Binho pelo Floresta Digital. Amanhã bem cedo, anunciarei para o Acre
inteiro a assinatura desse termo de cooperação técnica
entre o Governador Tião Viana, o Presidente da Telebras e o Ministro Paulo Bernardo. O Senador Anibal
Diniz, que acaba de chegar, vai ter o privilégio, como
jornalista e também por ter lutado por esta questão,
de acompanhar o Ministro nesse momento histórico.
O Senador Anibal trabalhou comigo e com o Governador Binho e é um dos responsáveis por esse projeto que faz de Rio Branco uma das quatro cidades de
referência no Brasil, está entre as quatro cidades que,
de fato, têm inclusão digital, e num percentual enorme.
Hoje, o Floresta Digital tem em torno de sete mil
diferentes usuários por dia, é uma referência e, agora, com o trabalho que o Governador Tião Viana está
fazendo – inclusive o Carlos Rebelo trabalha nesse
programa junto com a Secretaria de Planejamento –,
também vamos ter uma melhoria enorme na qualidade
da transmissão de dados e também um baixo custo.
Para que se tenha uma ideia, um giga de banda larga custa mais de R$400 em Rio Branco e, a partir de
amanhã, com a chegada da Telebras, com a chegada
dessa oportunidade, novos provedores surgirão e vamos ter um custo em torno de R$100 e uma qualidade
extraordinária a partir de amanhã.
Então, eu que também faço uso das redes sociais, eu que tenho sido cobrado para que, como Senador, possa dar minha contribuição, devo aqui elogiar
e agradecer.
O Senador Anibal lembra muito bem, em abril,
quando estivemos no gabinete do Paulo Bernardo,
acompanhado do Dr. Phelippe Daou, ali, fizemos esse
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debate. Ele falava que a banda larga chegaria a Rondônia, e nós, cobramos, porque o Acre era pioneiro
com o Floresta Digital e merecia a chegada da banda
larga. O Ministro nos prometeu para setembro, e estamos no final de setembro, começo de outubro já, e
está cumprindo o compromisso. E a ideia é passar essa
fibra ótica pelo Acre até Assis Brasil, esses cabos com
grande capacidade de transmissão de dados, que vão
pela linha de transmissão e podem fazer com que nós
tenhamos a inclusão digital em todo o Estado do Acre.
Com satisfação, ouço o aparte do Senador Anibal
Diniz, que é jornalista e que sempre trabalhou para que
o Acre tivesse conquistas nessa área, como esta que
nós estamos tendo agora. Depois da implantação do
Floresta Digital, é a melhor notícia que nós podemos
ter para a transmissão de dados no Acre, com queda
drástica nos custos e a melhoria extraordinária na qualidade da transmissão de dados, no uso da internet,
da telefonia, no nosso Estado.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana, pela oportunidade de poder aparteá-lo. Começo exatamente de
onde V. Exª parou. O que está sendo levado amanhã
pelo Ministro Paulo Bernardo é algo que vai dar um
passo importante no sentido de facilitar a vida daquelas pessoas que precisam de informação com rapidez
através da internet. E vale a pena reforçar que o nosso
trabalho aqui tem sido no sentido de tentar, por vários
caminhos, levar uma solução. Amanhã, será firmado
esse convênio. Esse termo de cooperação técnica entre o Ministério das Comunicações e a Telebras. Vai
exatamente proporcionar...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – E o Governo do Estado.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Juntamente com o Governo do Estado do Acre,
vai proporcionar que as pessoas que, hoje, para adquirir um mega de acesso, tenham um dispêndio de
R$400, tenham isso reduzido para R$100. Quer dizer,
algo muito importante. Agora, o mais importante de
tudo isso é que a gente tem já bem avançado com a
Eletronorte a chegada também da fibra ótica até Rio
Branco, que, no mais tardar, eu acredito, em 30 ou 40
dias, vai disponibilizar para todos os usuários do programa Floresta Digital, que é um programa absolutamente revolucionário, e o Ministro Paulo Bernardo já
tinha manifestado a sua disposição de conhecer esse
programa. Amanhã, ele vai ter a oportunidade de conhecer, vai poder ir à biblioteca, vai poder acessar o
seu tablet a partir da rede do Floresta Digital. O mais
interessante é que os sete mil usuários do Floresta
Digital que hoje têm, na capital Rio Branco...
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Usuários diários, só diários, porque há
um mundo enorme de gente que está cadastrado no
Floresta Digital.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Exatamente. Sete mil diariamente utilizam os
serviços do Floresta Digital. Exatamente. Essas pessoas vão ter uma velocidade, que hoje está em torno de
400Kb, que vai chegar a 1GB, daqui a 30, 40 dias. Quer
dizer, vai haver um trabalho excepcional de melhoria
desse acesso, e isso tudo para atender melhor aquela
ansiedade da juventude de querer se comunicar mais e
com plena democratização. Eu gosto de reforçar isso,
porque, quando se fala de democratização de comunicação, eu gosto de usar o exemplo do Floresta Digital,
porque ali é democratização plena. São as pessoas
participando com as suas ideias, podendo se comunicar do jeito que elas gostam, como elas gostam, com
quem elas gostam, aderindo à amizade daqueles com
quem querem fazer amizades e excluindo aqueles com
quem não querem ter contato, exatamente porque esse
é o caminho das novas tecnologias, que possibilitam
às pessoas terem plena liberdade de dizerem o que
querem e se manifestarem da forma como querem a
respeito do que pensam. Assim, a gente vai dar uma
grande contribuição no sentido de facilitar a vida das
pessoas que gostam de se comunicar por esse instrumento fantástico que é a internet. Então, amanhã,
teremos uma agenda bastante intensa com o Ministro
Paulo Bernardo lá em Rio Branco. O Senador Jorge
Viana não vai poder estar presente por conta das suas
atribuições aqui em Brasília, mas eu já pedi autorização para me ausentar do Senado amanhã justamente
para acompanhar o Ministro Paulo Bernardo lá em Rio
Branco e cumprir essa agenda com o Governador Tião
Viana, fazendo justiça a um legado também do Governador Binho, porque ele foi um baluarte também nesse programa Floresta Digital. Ele concebeu e pensou
bem além. E, agora, o Ministro Paulo Bernardo vai ter a
oportunidade de conhecer essa proposta e nos ajudar
a melhorá-lo, a torná-lo cada vez mais produtivo, mais
eficiente para oferecer um serviço de melhor qualidade
para a população. Parabéns a V. Exª por este pronunciamento e por este registro que tem muito significado
para o povo de Rio Branco e, certamente, no futuro,
para outros Municípios do Estado do Acre também.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Muito obrigado, Senador Anibal. Eu queria incorporar completamente o aparte de V. Exª e dizer que,
de fato, há uma inveja boa, primeiro, porque amanhã V.
Exª irá ao Acre – ir ao Acre, para mim, é sempre bom,
mas não poderei ir amanhã – e vai chegar lá com uma
notícia que é talvez, entre tantos problemas que temos,
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uma das muito esperadas: melhorar a qualidade, dar
condição àqueles que têm um acesso precário e caro
do uso da internet de ter modificação.
Faço questão também de registrar que, além da
Telebras, que está indo com o Ministério das Comunicações, a Net chega a Rio Branco também. A operadora
traz um portfólio completo, com TV por assinatura em
alta definição, banda larga, telefone fixo sem assinatura e celular. A entrada da Net no Acre, em Rio Branco,
também ajudará numa melhor competição e, certamente, naquilo que a população que faz uso do telefone
celular e da internet reclama tanto, que é qualidade;
nós devemos virar essa página da baixa qualidade.
Faço questão de lembrar aqui um pouco da memória do que foi colocado pelo próprio Ministro Paulo
Bernardo naquela audiência de abril, em que V. Exª,
Senador Anibal, estava junto comigo. Ele falava que
iria ajudar a realizar a tão sonhada mudança na qualidade da internet no Acre. Falava, então, e eu repito
aqui: para mim, banda larga é sinônimo de cidadania.
O Programa Nacional de Banda Larga foi criado
ainda pelo Presidente Lula, como muitas coisas boas
neste País foram criadas no período do governo do
Presidente Lula e também da Presidenta Dilma. O Programa de Banda Larga foi criado pelo Decreto nº 7.175,
de 12 de maio de 2010, tendo como objetivo expandir
a infraestrutura e os serviços de telecomunicações,
promovendo o acesso da população e buscando as
melhores condições de preço, cobertura e qualidade.
A meta era proporcionar acesso à banda larga a 40
milhões de domicílios até 2014, e a banda larga pela
Telebras chega agora a Rio Branco.
E faço questão, voltando aqui a falar do Floresta
Digital, de dizer que, para aqueles que têm uma ADSL
em casa e que não se importam em pagar caro, pode
ser que a notícia de amanhã não seja importante, mas,
para a grande maioria da população, os usuários todos – e eu estou falando aqui de rádios, de mais de
60 mil usuários do Floresta Digital –, o Governo tem
investimentos de mais de R$11 milhões em 18 Municípios do Acre, dos 22. Eu digo que é uma notícia que
atende a uma das maiores expectativas.
Segundo dados do IBGE, o Acre teve um salto
de 267% no acesso à internet, entre os anos de 2005
e 2012, chegando a 40,8% da população de 10 anos
ou mais com acesso à rede. Isso coloca o Acre no
4º lugar, já há algum tempo, em percentual. E isso é
uma conquista. Inclusão digital é cidadania, nos tempos de hoje.
Levando em conta toda a evolução de todos os
Estados da Federação, o Floresta Digital, implementado pelo Governador Binho e agora levado adiante
pelo Governador Tião Viana, posso afirmar, daqui da

Quinta-feira 3

703

68777

tribuna do Senado, com muito orgulho, que não existe
outro projeto no Brasil, não há dúvida, com tamanha
ambição: levar acesso à internet de baixíssimo custo
para todos os Municípios de um Estado da Amazônia
que tem áreas tão isoladas. Agora mesmo, o Governador vai levar a internet até o Município de Jordão.
Então, eu queria concluir minha fala, fazendo
esse registro, agradecendo ao Ministro Paulo Bernardo e dizendo que esse termo de cooperação técnica,
assinado pelo Ministério, pela Telebras, pelo Governo
do Acre, envolve desenvolvimento de tecnologia, capacitação de recursos humanos, realização de estudos e
pesquisa no desenvolvimento de produto, intercâmbio
de conhecimento técnico. E, a partir de agora, os usuários da rede mundial de computadores no Acre, os
que usam a internet e os serviços de telefonia, certamente terão um mudança de qualidade perceptível e
uma queda nos custos, tão esperada pela população.
Então, parabéns. Agradeço ao Ministro Paulo
Bernardo.
Cumprimento o Governador Tião Viana. E, como
usuário, junto com todos os que me acompanham na
fan page e também no Twitter e no meu site, certamente
vou acompanhar e fazer uso dessas conquistas. Então,
agradeço a todos que ajudaram.
Mais uma vez, lamento não seguir viagem com o
Ministro Paulo Bernardo amanhã, mas tenho certeza
de que estou representado pelo meu colega e grande
Senador Anibal Diniz.
Muito obrigado, Senador Anibal.
Mais uma vez, agradeço ao Senador Sérgio Souza, colega que estava presidindo e que agora certamente fará uso da palavra. Muito obrigado.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Faremos o possível para representá-lo dignamente lá
no Acre.
Agora, com a palavra, pela Liderança do PMDB,
o Senador Sérgio Souza, do Paraná, o Estado mais
rico do Brasil.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Já foi
casa de V. Exª. Não sei se é o mais rico, mas talvez
seja do povo mais rico em espírito e em alegria.
Sr. Presidente Senador Anibal Diniz, Senador
Osvaldo, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores,
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, todos aqueles que nos assistem, que acompanham a sessão do Senado na noite de hoje, venho
à tribuna para falar de um tema que considero o mais
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importante para o Brasil, que é a nossa Constituição,
nossa Lei Maior, a Constituição cidadã.
Nós conquistamos a redemocratização depois de
um período longo de ditadura. Numa luta memorável do
Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o Partido
instituiu a anticandidatura de Ulysses Guimarães, que
saiu pelo Brasil para manifestar sua opinião. Ulysses
utilizou aquele espaço de candidato a Presidente da
República para dizer que o mundo não era daquele
jeito como estava posto no Brasil pela ditadura; que
nós tínhamos, sim, um mundo melhor do que isso, e
que esse mundo melhor seria através da democracia;
que nós já tínhamos experimentado isso no passado
e tinha dado muito resultado; que nós precisávamos
conquistar a redemocratização.
E isso aconteceu. O fim da ditadura, do governo
militar, vem com a instituição da Constituição da República Federativa do Brasil, que foi promulgada no dia 5
de outubro de 1988 e faz agora, no próximo dia 5, 25
anos, um quarto de século, um dos maiores períodos
de democracia do País.
Sr. Presidente, promulgada em 5 de outubro de
1988, trata-se da lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade de todas as
demais espécies normativas, situando-se no topo do
ordenamento jurídico. Decorrente do trabalho de cerca de um ano e meio da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, então composta por 487 Deputados
Federais, Deputados Constituintes, e 72 Senadores,
a Constituição de 1988 ainda hoje é considerada das
mais avançadas do mundo no âmbito das garantias
individuais e coletivas.
Algumas das principais conquistas estatuídas na
Constituição de 1988 foram: garantia da independência
dos Poderes constituídos; o Presidente, os governadores e os prefeitos passam a ser eleitos pelo voto direto
e secreto; a tortura e as demais penas cruéis passam
a ser proibidas e tornam-se crimes inafiançáveis e imprescritíveis; é instituída a licença-maternidade de 120
dias – ampliada para 180 dias – e a licença-paternidade
de 5 dias; os direitos sociais foram ampliados, e a divisão administrativa do País foi alterada, passando a
ter 26 unidades federativas, Estados federados, e um
Distrito Federal; é instituído o fim da censura prévia a
emissoras de rádio e televisão, filmes, peças de teatro,
jornais e revistas; a garantia ao réu de não se autoincriminar; a determinação de que fatias dos recursos
do Orçamento que antes iam para infraestrutura também fossem para a educação, para a cultura e para
a previdência.
Além das grandes conquistas obtidas a partir da
promulgação da Constituição Federal, cumpre ressaltar que, ao longo deste quarto de século, vários apri-
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moramentos foram realizados no Texto Constitucional.
Hoje já são 74 emendas constitucionais, e estamos
para promulgar, na próxima terça-feira, em sessão
do Congresso Nacional, a Emenda nº 75, oriunda da
chamada PEC da Música.
Como relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de 2013, que acaba com o voto secreto no
âmbito do Poder Legislativo, gostaria eu, imensamente,
que essa emenda fosse a de nº 76; que pudesse ser
exatamente essa, porque vivemos um momento na
democracia, Sr. Presidente, caro Senador Osvaldo,
nobre representante do Estado do Mato Grosso, que
não cabe mais no âmbito do Parlamento brasileiro, seja
no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, seja na Câmara Distrital, seja nas Câmaras
Municipais de todo o País, o voto secreto.
A consolidação da democracia, do Estado democrático de direito, instituído pela Constituição de 1988,
passa pela transparência dos seus representantes no
âmbito do Congresso Nacional, passa por uma postura ereta do seu representante, porque o cidadão está
ávido por uma resposta do Parlamento brasileiro; ele
quer ver como age, como vota o seu representante.
Gostaria muito de ver essa proposta de emenda à Constituição promulgada ainda este ano, já que
estamos num estágio avançado de discussão. Já fizemos hoje, inclusive, a quinta e última discussão aqui
no plenário. Apresentadas três emendas, volta à Comissão de Constituição e Justiça. Faço aqui, desde já,
um apelo ao Presidente da CCJ, o Senador Vital do
Rêgo, que preside brilhantemente essa Comissão, para
que paute já para a próxima quarta-feira, pois estarei
pronto para dar o meu parecer a essas emendas. E
que possamos votar na Comissão de Constituição e
Justiça e, já na semana seguinte, votar no plenário do
Senado Federal ,e aí promulgarmos essa emenda à
Constituição que acaba com o voto secreto no âmbito
do Parlamento brasileiro.
Sr. Presidente, já como Senador, representando
o meu Estado, o Estado do Paraná, aqui substituindo
a hoje Ministra Gleisi Hoffmann, tive a oportunidade
de trabalhar para a aprovação de uma Proposta de
Emenda à Constituição que tramitava a mais de 10
anos no âmbito do Congresso e foi transformada muito recentemente na Emenda Constitucional nº 73, que
cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª
Regiões, estando o da 6ª Região na capital do meu
Estado, Curitiba, dando aos usuários da Justiça Federal brasileira, em especial aos que mais precisam,
que são aqueles que dependem da revisão de uma
aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social, o INSS, que é federal, e as causas
federais são julgadas no âmbito da Justiça Federal...
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Julga-se no âmbito de uma vara federal espalhada pelo
interior do meu Estado, pelo interior deste País, mas
o tribunal competente para o reexame, seja de uma
aposentadoria, seja de uma revisão de uma aposentadoria, é o Tribunal Regional Federal, que, no caso
do meu Estado, a sede hoje está em Porto Alegre, e
é este um dos tribunais que tem a maior demanda de
processos no Brasil.
Debatemos por um bom tempo no âmbito de uma
comissão de Senadores e de Deputados, chamada
Frente Parlamentar Pró-Criação dos Tribunais Regionais Federais, e conseguimos chegar à aprovação e à
promulgação. Hoje, está pendente uma liminar concedida pelo Supremo. Estamos debatendo esse tema lá e
esperando que o Supremo rapidamente defina a favor
de darmos maior celeridade à Justiça Federal brasileira.
Tramitam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nas duas Casas do Congresso Nacional, centenas de
propostas de emenda à Constituição que, igualmente,
pretendem alterar nossa Carta Magna.
E o futuro da Constituição o que nos apresenta?
O momento é especial, pois, exatamente no aniversário
de 25 anos da nossa Lei Maior, há cerca de três meses, o País assistiu a uma onda de protestos que, em
grande parte, cobravam das autoridades nacionais, locais e estaduais o efetivo cumprimento da Constituição
Federal, especialmente no que se refere aos direitos
garantidos a todos os cidadãos pela Lei Fundamental.
Também cobravam aprimoramentos constitucionais, como o fim do voto secreto no âmbito do Parlamento ou, ainda, o aperfeiçoamento de nossas instituições
e do funcionamento da nossa democracia.
Sr. Presidente, fico extremamente feliz por poder comemorar 25 anos de efetiva redemocratização
do Brasil.
Saúdo...
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Concederei em instantes, Senador Osvaldo.
Apenas para concluir o meu raciocínio.
Saúdo a pessoa de Ulysses Guimarães, de saudosa memória, pelo trabalho que fez pela Nação brasileira,
em especial pelas eleições diretas, pela Constituinte e
por esta Constituição. O maior nome do meu Partido,
o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Todos os Parlamentares que contribuíram para a
conclusão desse extraordinário trabalho também merecem a nossa homenagem e reverência.
Louvo, igualmente, o trabalho do então Deputado Bernardo Cabral, Relator Geral da Constituinte,
bem como o auxilio que S. Exª teve de todos os demais Relatores.
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Espero que os próximos 25 anos possam ser
ainda melhores no que se refere à consolidação do
nosso ordenamento jurídico institucional, no desenvolvimento deste País que tanto amamos, na evolução da
nossa democracia e na melhoria da qualidade de vida
de toda a nossa população.
Com muita honra, concedo um aparte ao Senador Osvaldo, nobre representante do Estado do Mato
Grosso.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Senador, quero me congratular com V. Exª
por tão importante pronunciamento, trazendo à Nação
brasileira a forma como V. Exª vê a atual Constituição
brasileira. Sou um dos privilegiados deste País porque
tive a oportunidade de ser Constituinte. Aqui, nesta
Casa, como Vice-Presidente da grande comissão temática referente à comunicação, idoso, menor – era uma
comissão ampla –, tivemos a oportunidade de fazer um
bom trabalho, principalmente voltado para a educação,
pois tivemos a oportunidade de apresentar, também
nessa comissão, um projeto de LDB, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, voltado para a modernização
da educação neste País. Foi um momento profícuo,
um momento rico, um momento em que o Brasil respirava a independência, a liberdade, a vontade de se
colocar na constelação dos países desenvolvidos do
mundo. Aqui, quebravam-se paradigmas. A população
comparecia, as comissões se reuniam, a população se
manifestava... Na verdade, foi um momento histórico
muito importante. Se nada eu tivesse feito na vida pública, somente essa minha participação na elaboração
da Constituição do Brasil nos quatro anos de mandato
que tive naquela época já teria valido a pena. A Constituição, que foi tão criticada naquele momento, está
resistindo ao tempo, já tendo um quarto de século, e
eu estou aqui para vivenciar isto, hoje como Senador
da República. Digo que ela é um clássico. Mesmo que
ela já tenha setenta e poucas emendas, no entanto,
seus termos são elásticos, porque ela é adequada à
realidade do Brasil, ela consegue se adaptar às mudanças sociológicas deste País... As ruas clamam
pela aplicação dela, mas clamam muito pouco pela
sua mudança, porque sabem que ela é moderna, que
ela atinge os objetivos nacionais. Portanto, ela é uma
Constituição pela qual temos que zelar. Ulysses Guimarães falou que ela era a Constituição Cidadã, mas
eu acredito que mais cidadã ela fica quanto mais ela
é empregada. Portanto, temos que zelar por ela, tentar
ver o que é essencial e o que não é essencial nela e
alterá-la o mínimo possível, porque a segurança jurídica do País está na duração da nossa Constituição.
É lógico que nossa população é moderna, nova, que
o Brasil é um País com apenas quinhentos e poucos
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anos de formação, mas ele é um país que, na verdade,
agrega os valores, um país que tem uma população
ordeira, pacífica, que, logicamente, quer que as coisas
avancem, e não que regridam, mas que também não
quer que se façam solapões de mudanças, porque, na
verdade, isso não corresponde à nossa formação étnica, à nossa formação moral e nem à nossa formação
cultural. Portanto, parabenizo V. Exª por estar falando
dos 25 anos da nossa Constituição. Fico feliz de ouvir
isto e de voltar ao passado, podendo ver, nesses 25
anos, o quanto o Brasil melhorou, o quanto o Brasil
evoluiu, o quanto o Brasil cresceu, o quanto o Brasil
atendeu aos objetivos dos seus filhos, o quanto este
País hoje é querido no mundo todo, pela sua evolução, pelo seu trabalho e pelas riquezas que distribui,
tornando a população mais feliz e, consequentemente,
encontrando seus objetivos. Parabenizo V. Exª, que representa tão bem o povo do Paraná, e digo que esse
seu pronunciamento a história haverá de registrar com
grandeza. Parabéns!
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Osvaldo. V. Exª é um dos
homenageados por mim. É um dos 487 Deputados
Constituintes que escreveram essa Constituição, que
norteou o Brasil para a redemocratização.
Hoje, vivemos a plena democracia no País. Precisamos promover, sim, alguns avanços, como esse de
acabar com o voto secreto. E relato aqui, por exemplo,
infelizmente, a não aprovação, hoje, na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, da liberdade de voto.
Ou seja, não foi aprovado o voto facultativo. Entendo
eu que também o cidadão está ávido por sofrer experiências como essa, e é preciso, para a consolidação
da democracia, que nós avancemos.
Mas a matéria virá ao Plenário do Senado, por
força de um recurso que eu e outros Senadores estamos assinando para que tramite aqui no plenário do
Senado Federal essa importante proposta de emenda
à Constituição.
Mas encerro, Sr. Presidente, dizendo a V. Exª, ao
Senador Osvaldo, a todos aqueles que nos assistem ou
nos escutam que eu sou um entusiasta do meu País.
Eu acredito no Brasil.
Procuro fazer pronunciamentos da tribuna deste Senado, que é uma importante Casa, a Casa da
Federação brasileira, que tem respeito muito grande
do povo brasileiro. Aqui, temos Senadores de muitos
mandatos, de histórias profundas, durante a ditadura,
depois dela, durante a redemocratização, ainda no
Parlamento brasileiro.
E digo com toda tranquilidade que o Brasil é o
meu País. Eu acredito neste País e não tenho dúvida
em afirmar que não há, no mundo, um país com a liber-
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dade que temos no Brasil. Conheço alguns países da
Europa, norte-americanos, inclusive países do Oriente Médio, da Ásia, e digo, com toda tranquilidade, que
nas regiões por que já passei não existe um país que
tenha a liberdade que temos no Brasil.
Nós vivemos um momento muito importante, mas
precisamos avançar, para que tenhamos como meta
trazer um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, um
Brasil mais barato. Acho que é isto que está faltando:
um Brasil mais otimizado. Quando tivermos isso, não
nos faltará mais nada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço a todos pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Sérgio Souza.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Relatório Final n° 1, de 2013, da Comissão de
Juristas criada pelo Requerimento n° 702, de 2012,
com a finalidade de elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e Mediação, que concluiu pela apresentação
de projetos de lei do Senado.
O Relatório vai à publicação em suplemento ao
Diário do Senado Federal de 3 de outubro de 2013
(vide item 5.1)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – E agora, como orador inscrito,
concedo a palavra ao Senador Osvaldo Sobrinho, do
PTB do Mato Grosso.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, dentre os indispensáveis atributos
que se fazem presentes na classe política, em geral,
e nos governantes, em particular, certamente, o que
mais se destaca é á capacidade de auscultar os clamores do eleitorado.
Tal capacidade, no mais das vezes, se exerce
mediante observação atenta e sensível da opinião pública, em seus diversos canais de expressão.
Às recentes manifestações do povo brasileiro,
sinalizando seu grau de insatisfação em muitas áreas, juntam-se agora severas críticas, coerentemente
formuladas por um dos mais respeitáveis veículos internacionais de comunicação.
A grave advertência publicada na renomada revista inglesa The Economist, em sua edição que circulará
no próximo sábado, acerca da falência administrativa e
dos perigosos rumos da economia brasileira, merece
especialíssima atenção.
Na matéria de capa, a reportagem especial de
14 páginas não deixa dúvidas quanto à catastrófica
imagem que nosso País vem construindo perante os
especialistas. A mesma publicação que dedicou igual
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espaço, em 2009, para tecer efusivos elogios ao Brasil é a mesma que hoje vem tecer péssimos elogios à
nossa comunidade.
Naquele momento, falava da nossa riqueza, da
distribuição de riquezas, falava da nossa produção, falava que o Brasil matava a fome do mundo, que o Brasil
conseguia tirar milhares de pessoas da marginalidade
e, consequentemente, distribuir mais riquezas. Depois,
agora, por conta desta revista que circulará no sábado,
vem, evidentemente, fazendo aqui um quadro caótico,
mostrando-nos à beira do desgoverno, questionando,
inclusive, se a Presidente Dilma Rousseff vai conseguir reiniciar os motores do crescimento econômico
do Brasil.
Preocupa-nos não só a repercussão do ponto de
vista dos investidores e demais agentes econômicos,
mas também os desdobramentos na mídia nacional
e, consequentemente, no inevitável impacto negativo sobre o mercado e a população como um todo na
análise das informações e dos fatos.
Os termos em que o colunista Arnaldo Jabor
tece seus comentários sobre a reportagem na edição
de hoje do jornal O Globo bem expressam o quanto
nosso Governo precisa estar preparado para oferecer
efetivas respostas aos sérios questionamentos levantados pelo periódico britânico.
Sob o título “O Voo da Galinha”, o comentarista
brasileiro discorre, com a lucidez e a habilidade que
lhes são peculiares, sobre o devastador alcance desses questionamentos.
Referindo-se ao que chama de bolivarianismo
explícito adotado por nossa Presidente, o articulista
traduz a expressão estampada na capa da revista inglesa como “Será que o Brasil se detonou?” e acentua
pontos nevrálgicos levantados pela reportagem, como
a questionável implantação do Programa Mais Médicos, as obras faraônicas e os resultados pífios do PAC.
Neste diapasão, pergunta: “Por que a China acaba de cancelar a compra de 2 milhões de toneladas
de soja por causa da dificuldade do ‘gargalo Brasil’?
Por que a maior produção de soja do mundo fica na
fila infinita de caminhões porque não há silos, detidos
pela burocracia mais atrasada do Planeta?”.
E segue perguntando:
Por que o SUS é a porta [o porta-voz] do inferno? Por que a educação zero está impedindo
a produção nacional, sem mão de obra para
nada? Por que temos o recorde mundial de
analfabetismo funcional? Por que será que os
investidores internacionais têm medo de vir
para cá, ultimamente? Será que é porque eles
sabem que nós mudamos as regras, não respeitamos contratos nem marcos regulatórios e
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porque nós queremos lhes enfiar o Estado goela abaixo? [...] Por que somente 1,5% do PIB
é investido em infraestrutura, quando, no resto
do mundo, é por volta de 4%? Por quê? Nossa
infraestrutura é a 114ª pior entre 148 países.
Detenho-me aqui, ilustres Parlamentares e ilustres colegas, certo de haver ilustrado o elevado grau
de preocupação com que encaro o conteúdo da revista
The Economist e seus graves desdobramentos dentro
e fora do País.
Como dizia no início desta minha fala, é imperioso que saibamos compreender os sinais de alerta,
para que possamos reagir no sentido da autocrítica e
da correção de rumos quando necessário.
Portanto, Sr. Presidente, preocupa-me muito essa
reportagem dessa revista inglesa, porque, verdadeiramente, vem desestimular, de certa forma, aqueles que
tinham os olhos voltados para o Brasil. Mas é claro que
também dá tempo para todos nós pensarmos, repensarmos, olharmos com novos olhos o panorama nacional,
tentando fazer com que os recursos que aí estão, os
recursos que são recolhidos dos contribuintes possam
ser equilibradamente colocados para servir à infraestrutura nacional e para, consequentemente, rebentar
os gargalos que há aí impedindo a nossa economia.
No Brasil, a população já caminha para a velhice – evidentemente, aumenta o número, dependendo
do Estado –, e é necessário que se comece a pensar
também em alto grau no sentido de buscar o equilíbrio
econômico-financeiro e oportunidades para aqueles
que querem vir para cá para nos ajudar a construir a
nossa sociedade.
Portanto, acredito que seria muito bom que, a
bom tempo, nossos representantes do Ministério das
Relações Exteriores e os nossos diplomatas de grande competência já começassem a alertar para o exterior, para o mundo, para os investidores que o Brasil
tem conserto, sim, e que nós podemos ainda resolver
muitos problemas mundiais, porque, na verdade, nós
temos potencial para isso. Mas é necessário que a
classe política, nós políticos, tenhamos também a necessária clareza das coisas no sentido de colocar o
Brasil no seu verdadeiro rumo, buscando soluções para
os nossos grandes gargalhos. É necessário pensar, é
necessário reformular o nosso ponto de vista, é necessário que todas as autoridades busquem soluções
para os problemas que agravam a economia do País.
O meu Estado de Mato Grosso, principalmente,
que é um Estado que produz para o mundo todo – hoje,
Mato Grosso tem condições de matar a fome do mundo
–, às vezes, tem seus problemas de gargalo também,
quer no transporte da nossa soja, quer no transporte
do nosso milho, quer nas rodovias que estão, grande
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parte delas, intransitáveis já nessa época do ano, quer
também em outros setores, como o de armazenamento,
principalmente. Com isso, precisamos dos olhos grandes do Governo Federal para nos ajudar.
Portanto, Sr. Presidente, trago no dia de hoje essa
preocupação. Não vai aqui nenhuma crítica a ninguém,
mas quero chamar a atenção para o fato de que temos
de nos preocupar com aquilo que estão falando Brasil
afora, porque também isso vai ajudar ou prejudicar o
nosso crescimento e o nosso desenvolvimento.
Fica aqui o nosso alerta, como Parlamentar mato-grossense, que defende o Pacto Federativo, mas que
também defende um crescimento harmônico do País,
para que possamos aproveitar os ventos bons que
vêm para cá, a fim de que possamos, então, continuar
o nosso crescimento, dando condições e oportunidades para aqueles que querem edificar um novo Brasil
e querem fazer novas fronteiras de riqueza, para que
a distribuição seja feita entre aqueles que mais precisam do serviço público.
Sr. Presidente, encerro aqui minhas palavras na
certeza de que trouxe o nosso alerta ao Brasil como
um todo e, principalmente, às autoridades que nos
governam.
Parabenizo todos os Srs. Parlamentares que, até
este horário, estão nesta Casa, no sentido de tentarem
representar bem seus Estados e de, consequentemente, fazerem o melhor pelo Brasil.
Tenho dito, Sr. Presidente!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho.
Convido V. Exª a assumir a Presidência.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz.
V. Exª tem o tempo de que precisar para fazer
seu pronunciamento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho,
Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da
Rádio Senado.
Eu me deslocarei, amanhã cedo, com o Ministro
Paulo Bernardo, para Rio Branco, onde participaremos
de uma agenda com o Governador Tião Viana, com o
Ministro Paulo Bernardo e com o Presidente da Telebrás, justamente levando o Plano Nacional de Banda
Larga para Rio Branco e levando novidades importan-
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tes para os usuários deste serviço fantástico, que é o
serviço da internet.
A presença do Ministro Paulo Bernardo vai dar
um reforço maior no nosso programa Floresta Digital,
permitindo que as pessoas que hoje adquirem um produto de um mega ao preço de R$400,00 possam, por
meio desse acordo com a Telebrás, ter acesso a esse
mesmo um mega por R$100,00. Ao mesmo tempo,
por meio desse acordo entre a Telebrás, o Ministério
das Comunicações e o Governo do Acre, será possível
a extensão da rede de fibra ótica até o Município de
Assis Brasil. Dessa maneira, já se adianta a presença
desses serviços também naquela região do Estado.
Eu gostaria também de fazer aqui um reconhecimento do esforço do Governador Tião Viana, assim
como do Governador Binho, que foi seu antecessor,
no sentido de fazer esse programa fantástico, que é o
programa Floresta Digital, um dos programas de inclusão digital de maior ousadia. Por quê? Porque o Estado
do Acre é um Estado isolado, é um Estado que tem
extremas dificuldades para resolver seus problemas,
e, ainda assim, o Governador Binho teve a ousadia
de pensar e de lançar esse programa Floresta Digital,
que tinha como princípio básico estender a todos os
cidadãos dos núcleos urbanos das cidades a possibilidade de ter acesso gratuito ao serviço de internet.
É claro que o programa enfrenta problemas, mas
a ousadia de levar internet de graça e de boa qualidade
para todos é algo que tem de ser elogiado, que tem de
ser reconhecido. Nesse sentido, o Governo do Estado
do Acre, juntamente com o Ministério das Comunicações e com a Telebrás, em parceria, mais adiante, com
a Eletronorte, o que nos vai possibilitar a extensão da
infraestrutura de rede de fibra ótica de Porto Velho a
Rio Branco, permitirá que os usuários do programa
Floresta Digital – em Rio Branco, hoje, uma média de
sete mil usuários acessam o Floresta Digital todos os
dias –, que hoje têm acesso a 400Kb, tenham acesso
a 1Mb. Então, a velocidade será aumentada consideravelmente, e, assim, os serviços serão melhorados, as
pessoas poderão ter acesso a algo muito melhor, para
poder coletar seus dados, para fazer suas pesquisas,
para participar das redes sociais e ter acesso a todo o
conhecimento, à cultura mundial que está presente na
Rede Mundial de Computadores. Isso é algo que vai
contribuir muito também para os sistemas de ensino,
para a educação a distância. Então, é algo realmente
revolucionário, que vai ajudar muito aquela população, tanto a de Rio Branco, quanto a dos Municípios
do interior. É claro que, neste momento, as vantagens
maiores estão chegando a Rio Branco, mas, num futuro
breve, esperamos também que esses serviços possam
chegar aos demais Municípios do interior do Estado.
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Então, amanhã, vamos nos deslocar de Brasília, com o Ministro Paulo Bernardo. Vale a pena reforçar que, todas as vezes que vai um Ministro ao Acre,
para nós isso é motivo de grande satisfação, porque
entendemos que fica muito melhor a relação com os
Ministérios quando o Ministro vai ao Estado, porque ele
conhece a realidade, sabe das demandas, sabe dos
problemas cruciais que enfrentamos, toma conhecimento dos gargalos. Todas as vezes que a gente trata
desses assuntos com um Ministro que já foi ao Acre,
a gente sente que é diferente. Então, é por isso que a
gente faz tanta questão de convidar com insistência os
Ministros para que visitem o nosso Estado, justamente
para que tenham conhecimento da realidade e possam
exatamente nos ajudar naquilo que mais precisamos.
Depois, na sexta-feira e no sábado, acompanharei
também o Governador no interior do Estado. Vamos
ao Município de Thaumaturgo na sexta-feira. Depois,
voltamos ao Município de Tarauacá, onde será feita a
entrega de Ruas do Povo e outras atividades, numa
agenda governamental em Tarauacá. No sábado, pela
manhã, iremos ao Município de Feijó, retornando a
Rio Branco já na tarde de sábado. Então, a gente vai
cumprir uma agenda bem intensa no Estado do Acre
a partir de amanhã.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, eu quero agora dar continuidade a
uma reflexão que fizemos ontem aqui sobre o quanto
o Brasil tem contribuído para a redução da miséria
e da fome no mundo e sobre o quanto o Brasil ficou
bem posicionado no plano internacional, com os programas de combate à pobreza, de redução da pobreza, iniciados pelo Presidente Lula e continuados pela
Presidenta Dilma.
Hoje, nós temos um elemento a mais sobre aquele raciocínio que nós desenvolvemos ontem. Ontem,
nós trouxemos o relatório da FAO, mostrando que o
Brasil está entre os países que mais contribuíram para
a redução da fome no mundo. Hoje, nós trazemos outra informação bem importante que passo a discorrer
neste momento.
Eu gostaria de retomar o argumento que já defendi ontem, neste plenário, ao afirmar que as políticas
do Governo do PT, algumas até acusadas de criarem
dependência, como o Bolsa Família, por exemplo, na
verdade permitiram a redução da pobreza, permitiram
a melhora de índices sociais e têm conseguido reduzir a diferença entre os mais pobres e os mais ricos.
Nesse sentido, Sr. Presidente, eu gostaria de
destacar a primeira análise social feita pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre os dados
da nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
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(PNAD) de 2012, divulgada na última sexta-feira, dia
27 de setembro.
Essa análise feita nesta terça-feira, dia 2, pelo
Presidente do Ipea e pelo Secretário de Assuntos Estratégicos, Ministro Marcelo Néri, traz um conjunto de
informações muito importantes. O Ministro Marcelo
Néri foi categórico ao afirmar que o Brasil dos brasileiros está melhor do que o Brasil dos economistas.
O que isso quer dizer? O que queremos dizer quando
afirmamos que o Brasil dos brasileiros está melhor do
que o Brasil dos economistas? Isso quer dizer que os
números da PNAD de 2012 apontam que existem dois
brasis: um que gerou um Produto Interno Bruto (PIB)
de 0,9% – menos de 1% –, apelidado de “pibinho”, e
outro, revelado pela Pesquisa, que mostra o crescimento de 8% na renda média dos trabalhadores, o
que é um desempenho de nível chinês, como definiu
o Ministro Marcelo Néri.
O PNAD de 2012 nos mostra que o ano de 2012,
se, por um lado, foi o ano do “pibinho”, o ano em que
o PIB cresceu 0,9%, descontada a inflação, foi também o ano em que a renda real média dos brasileiros
cresceu 8% acima da inflação.
Na avaliação do Ipea, esses dados da PNAD, de
2012, revelam o impacto das políticas econômicas e de
transferência de renda do Governo sobre a população
mais pobre e a mais rica.
Assim, fica evidente que o Brasil dos economistas
é diferente do Brasil vivido pelos brasileiros. Ou, como
disse o Presidente do Ipea, o bolo cresceu como um
todo, mas cresceu com mais fermento para as classes mais baixas.
Temos hoje, no resultado de 2012, o menor índice
de desigualdade da série histórica de medição, desde
1960, em comparação com a disparidade de renda e
pobreza medida pelo Ipea nas últimas décadas. Boa
parte da queda da desigualdade se deu a partir de 2011.
Está claro que ainda não podemos afirmar que a
desigualdade social e de renda está resolvida no Brasil, mas podemos comemorar que o nível de pobreza
diminuiu muito. Podemos comemorar e afirmar que isso
é obra do Partido dos Trabalhadores no governo, com
o Presidente Lula e com a nossa Presidenta Dilma.
Então, esses são dados que nos orgulham. Orgulham as pessoas que, fazendo política, governam para
os que mais necessitam, para os que mais dependem
de ações do Governo.
O Presidente Lula e a Presidenta Dilma foram
muito felizes nessa escolha, nessa opção preferencial pelos pobres, como já preconizava a conferência
latino-americana dos bispos, já na década de 80, uma
opção preferencial pelos pobres.
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A pobreza teve uma queda expressiva, por conta do crescimento do Brasil, do aumento de renda, do
crescimento da formalidade nos postos de trabalho e
pelo maior acesso a direitos trabalhistas.
A avaliação realizada pelos pesquisadores Andrezza Rosalém e Samuel Franco, do Instituto de Estudos
do Trabalho e Sociedade (Iets), mostra, por exemplo
que, entre 2011 e 2012, 4 milhões de pessoas deixaram a condição de pobreza. A condição de pobreza
atinge pessoas com renda mensal de até R$233,00.
Outros 1,8 milhão saíram da linha da extrema pobreza, faixa que atinge as pessoas que vivem com até
R$116,00 por mês.
Eles apontaram que o percentual de pobres do
País baixou de 20,6%, em 2011, para 18%, em 2012.
Já a parcela da população em situação de extrema
pobreza passou de 6,9% para 5,8%.
Temos, então, um quadro social que sabemos
que ainda precisa melhorar e vai melhorar, mas temos
dados positivos para comemorar.
Nos últimos 10 anos, a pobreza caiu 1,5 ponto percentual por ano e, em 2012, baixou 2,6 pontos
percentuais. Além disso, a extrema pobreza vem encolhendo, em média, 1 ponto percentual e recuou 1,1
ponto percentual no ano passado.
Na avaliação do Ipea, a principal razão para a
diminuição da pobreza é justamente a adoção das
políticas econômicas e dos programas de transferência de renda realizados pelo Governo Federal, principalmente e fortemente pela ação do Presidente Lula
e da Presidenta Dilma, ou seja, a estratégia adotada
pelo Governo Federal é consistente com o combate à
pobreza por meio de programas como o Bolsa Família
e o Brasil Sem Miséria.
Com isso, temos também a situação de que o
Brasil já superou a meta estabelecida para 2025 no
combate à pobreza. A meta foi estabelecida em 2001,
com o objetivo de diminuir pela metade o número de
pobres no País até 2020, mas, em 2012, o País já havia reduzido em 83% o número de pessoas vivendo
com menos de US$1,25. Podemos dizer que o Brasil
alcançou a meta inicial em apenas seis anos. Segundo
o Ipea, o índice de extrema pobreza caiu 57% entre
2012 e 2008. E mais: 15,9% somente entre 2011 e 2012.
A frase é: “O Brasil está fazendo 25 anos em menos de 5”, afirmou o Ministro Marcelo Neri.
Já os dados relativos à educação, na PNAD –
Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio, foram
analisados pelo professor de Economia da Unicamp,
Eduardo Fagnani, pesquisador do Centro de Estudos
Sindicais e de Economia do Trabalho. Para ele, os índices da PNAD mostram que o Brasil está “no caminho
certo”, ainda que a pesquisa não apure a qualidade do

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

ensino. Ele destacou que a universalização já existe,
e isso é o que irá garantir a diminuição das taxas de
analfabetismo, um desafio que precisamos e estamos
enfrentando.
É importante destacar que a educação infantil
vem sendo ampliada, e essa é uma chave importante para que consigamos acabar com o analfabetismo.
Na avaliação do professor de Economia e pesquisador
Fagnani, os resultados no setor da educação não podem ser lidos sem que sejam levados em consideração
uma trajetória histórica e o passado recente, “quando
os governos neoliberais transferiram as responsabilidades e os problemas para os indivíduos”, avaliou,
refreando a ação do Estado.
É claro que desejamos melhorar os índices de
educação e erradicar o analfabetismo. A Presidente do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Wasmália Bivar, avaliou que é prematuro falar em aumento do analfabetismo. Ela avaliou que os dados da
PNAD 2012 sobre esse ponto só poderão ter sua relevância estatística confirmada na pesquisa de 2013.
A última pesquisa apontou que a taxa de analfabetismo, que vinha em queda desde 2004, teve uma
estabilização em 2012, quando mostrou que 8,7% da
população acima de 15 anos foi considerada analfabeta. Em 2011, essa taxa estava em 8,6%. Mas é
preciso ter ponderação. A Presidente do IBGE, que
é uma técnica competente, avalia que a variação de
0,1 ponto percentual de 2011 para 2012 não significa
necessariamente que o analfabetismo aumentou, mas
que se manteve estatisticamente estável.
Claro que não basta esse resultado, e o Ministério da Educação já afirmou que “o analfabetismo de
jovens e adultos vem sendo reduzido no Brasil – passou
de 11,5%, em 2004, para 8,7%, em 2012”. Segundo o
Ministério da Educação, “na faixa de 15 a 19 anos, a
PNAD de 2012 registra taxa de analfabetismo de 1,2%,
muito inferior à média geral, o que demonstra a efetividade das políticas em curso para a educação básica”.
Dito isso, concordamos com a defesa de que os
números que temos hoje sejam usados para planejar
o nosso futuro. Temos dados que apontam melhoras
no cenário do País e também sabemos que temos de
melhorar a educação, reduzir a desigualdade, aumentar a qualidade do emprego e da renda.
Nos últimos dez anos, o Brasil criou mais de 18
milhões de empregos, principalmente no setor de serviços e na construção civil. O desafio agora é pensar
na ampliação desse leque de oportunidades, na qualificação profissional e na melhoria de salários. Mas a
década de esforço e os resultados concretos provaram
ser apenas o começo de muitos outros avanços que
certamente serão conquistados.
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Faço este pronunciamento repetindo o que disse
aqui há pouco o Senador Sérgio Souza, do PMDB do
Paraná. Eu sou uma pessoa otimista com o Brasil. Eu
acho que todos os governos, em maior ou menor proporção, deram a sua parcela de contribuição.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Mas temos que reconhecer, e a própria oposição ao Partido dos Trabalhadores tem que reconhecer,
que os governos do Presidente Lula e o Governo atual da Presidenta Dilma deram uma contribuição muito
especial no que diz respeito ao combate à pobreza,
à diminuição da pobreza, à diminuição da pobreza
extrema, à diminuição da fome no Brasil, a partir dos
seus programas sociais e, principalmente, a partir dos
investimentos feitos, que fizeram com que a renda do
Brasil fosse distribuída de maneira mais justa.
Ainda que tenhamos um crescimento do PIB
pequeno, de 0,9% em 2012, como sempre cobram
os economistas, temos que reconhecer que o ganho
real do salário chegou a 8%, aumentando o poder de
renda da população. E isso foi uma grande conquista.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Parabéns a V. Exª pelo excelente pronunciamento que trouxe à Nação.
Há pouco, após o meu pronunciamento, me ligou
o radialista Cláudio Rose, da cidade de Nova Mutum,
inclusive dizendo dessa falta de estrutura, na verdade
cobrando do nosso País as melhoras para Mato Grosso.
O seu discurso e o do nosso Senador do Paraná,
que falou há pouco, todos eles vêm confluir para que
nós não nos desesperemos, mas devemos acreditar
no Brasil novo que está por vir.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.162, DE 2013
(PLS nº 277/2011)
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, da
alínea “c”, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que o PLS 277/2011, que “Altera os arts.
61 e 62 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
para ampliar as hipóteses de cabimento da alienação
cautelar dos bens oriundos do tráfico de drogas”, seja
submetido, também, ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, além da comissão constante do
despacho inicial.
Sala das Sessões, de outubro de 2013. – Senador Humberto Costa.
REQUERIMENTO
N° 1.163, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 133, de 2013 que “altera a Medida Provisória n° 2.186-16, de 23 de agosto de 2001,
para simplificar o acesso a componente do patrimônio
genético existente no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, e ao
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético” seja apreciado pela Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA), além da Comissão constante
do despacho inicial.
Sala das Sessões, 2 de outubro de 2013. – Senador Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – 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:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – O requerimento que acaba
de ser lido será encaminhado à Comissão Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1166, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que as matérias abaixo elencadas sejam remetidas à Comissão
Especial do Senado Federal destinada a análise de
projetos que tramitam nesta Casa sobre Segurança
Pública – CESPE, criada pelo Ato do Presidente nº
37/2013, por manterem total relação com o tema:
1. SF PEC 51/2013 de 24/09/2013
Ementa: Altera os arts. 21, 24 e 144 da Constituição; acrescenta os arts. 143-A, 144-A e 144-B, reestrutura o modelo de segurança pública a partir da
desmilita-rização do modelo policial.
Autor(a): Senador Lindbergh Farias
2. SF PEC 24/2012 de 09/05/2012
Ementa: Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública.
Autor(a): Senador João Capiberibe e outros
3. PEC 26/2012 de 30/05/2012
Ementa: Altera os arts. 34, 144 e 167 da Constituição Federal, para assegurar os recursos mínimos
nas ações e serviços de segurança pública e dispor
sobre a instituição de programa de valorização e capacitação dos servidores policiais de segurança pública.
Autor(a): Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (SF)
4. PEC 40/2012 de 11/07/2012
Ementa: Modifica os arts. 30 e 144 da Constituição Federal para dar ao Município competência para a
criação de áreas estratégicas de pacificação social e
ordenamento urbano, e para as guardas municipais o
exercício de atividades de polícia ostensiva, nos limites
definidos em convênio com os Estados.
Autor(a): Senador Armando Monteiro e outros
5. PEC 52/2012 de 16/10/2012
Ementa: Altera o art. 144 da Constituição Federal para identificar a Polícia Hi-droviária Federal como
órgão do sistema de segurança pública.
Autor(a): Senador Vicentinho Alves e outros
6. PEC 30/2011 de 03/05/2011
Ementa: Altera a Constituição Federal para disciplinar o cálculo e a correção dos proventos de aposentadoria dos servidores das áreas de segurança pública
e defesa civil que se invalidem em serviço, bem como
das pensões instituídas por eles no caso de morte
nas mesmas condições...............................................

Quinta-feira 3

719

68793

Autor(a): Senador Humberto Costa e outros
7. PEC 118/2011 de 30/11/2011
Ementa: Acrescenta o inciso XII ao art. 167 da
Constituição da República, para vedar o contingenciamento dos recursos orçamentários destinados a fundos
de apoio a projetos nas áreas de segurança pública e
de prevenção à violência.
Autor(a): Senador Pedro Taques e outros
8. PEC 35/2010 de 15/12/2010
Ementa: Acrescenta inciso ao art. 109 da Constituição Federal, estabelecendo competência à Justiça Federal para o processo e julgamento dos crimes
pratica-dos por organizações paramilitares, grupos
armados e milícias armadas, quando integradas por
agentes dos órgãos de segurança pública, com o objetivo de exer-cer ou manter qualquer espécie de poder
ou influência sobre determinado grupo social.
Autor(a): Senador Marcelo Crivella e outros
9. PEC 5/2007 de 13/02/2007
Ementa: Cria o Fundo de Combate à Violência
e Apoio às Vítimas da Crimina-lidade.
Autor(a): Senador Antonio Carlos Magalhães
e outros
10. PEC 8/2007 de 15/02/2007
Ementa: Dá nova redação aos arts. 144 e 167 da
Constituição Federal, para criar fundo de segurança
pública e vincular os seus recursos.
Autor(a): Senador Marconi Perillo e outros
11. PEC 44/2007 de 22/05/2007
Ementa: Altera os artigos 23, 30 e 144 da Constituição Federal, para instituir o piso nacional dos trabalhadores dos órgãos da Segurança Pública.
Autor(a): Senador Aloizio Mercadante e outros
12. PEC 37/2006 de 12/09/2006
Ementa: Altera a redação do Capítulo III (Da
Segurança Pública), do Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas), da Constituição
Federal e dá outras providências.
Autor(a): Senador Valmir Amaral e outros
13. SF PEC 21/2005 de 12/05/2005
Ementa: Dá nova redação aos arts. 21, 22, 32,
144 e 167 da Constituição Federal, para reestruturar
os órgãos de segurança pública.
Autor(a): Senador Tasso Jereissati e outros
14. PEC 22/2005 de 12/05/2005
Ementa: Altera o art. 144 da Constituição Federal,
para criar a guarda nacional como órgão permanente
da segurança pública.
Autor(a): Senador Tasso Jereissati e outros
15. PEC 60/2005 de 24/10/2005
Ementa: Altera a redação dos arts. 34, 35, 144,
160 e 167 da Constituição Federal e insere artigo no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dis-
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pondo sobre a obrigatoriedade de aplicação de recursos na área de segurança pública. Autor(a): Senador
Renan Calheiros e outros
16. PLS 271/2013 de 04/07/2013
Ementa: Estabelece critérios para o uso progressivo da força e de armas de fogo pelos órgãos, agentes
e autoridades de segurança pública.
Autor(a): Senador Vital do Rêgo
17. PLS 330/2013 de 13/08/2013
Ementa: Dispõe sobre a proteção, o tratamento
e o uso dos dados pessoais, e dá outras providências.
Autor(a): Senador Antonio Carlos Valadares
18. PLS 35/2013 de 19/02/2013
Ementa: Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas de show
e similares, e define requisitos a serem observados
para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
Autor(a): Senador Gim
19. PLS 36/2013 de 19/02/2013
Ementa: Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas de show
e similares, e define requisitos a serem observados
para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
Autor(a): Senador Eduardo Amorim
20. PLS 37/2013 de 19/02/2013
Ementa: Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas de show
e similares, e define requisitos a serem observados
para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
Autor(a): Senador Romero Jucá
21. PLS 53/2013 de 27/02/2013
Ementa: Dispõe sobre normas de segurança essenciais ao funcionamento de boates, casas de show
e similares, e define requisitos a serem observados
para concessão de alvará a esses estabelecimentos.
Sala das Sessões, de outubro de 2013. – Senador José Pimentel, PT/CE.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco União e Força/PTB – MT) – O requerimento que
acaba de ser lido será votado oportunamente e vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1167, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do item 12 da alínea ”c“
do inciso II do art. 255, combinado com o inciso I
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do artigo 99, todos do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF), seja encaminhado o Projeto de Lei do
Senado nº 185, de 2013, que “altera o § 2º do art. 193
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para elevar o percentual do adicional de periculosidade
devido ao trabalhador, caso ele esteja exposto, simultaneamente, a agentes perigosos e insalubres, e dá
outras providências.”, para apreciação também pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Justificação
O projeto determina o aumento do adicional de
periculosidade para 40% sobre o salário dos trabalhadores expostos, simultaneamente, a agentes perigosos e insalubres, nos casos em que o empregado
optar pela percepção do adicional de periculosidade.
Assim, traz relevante impacto econômico e estrutural
ao majorar adicional trabalhista com repercussões
salariais. Dessa forma entendemos pela necessidade
de análise Projeto de Lei do Senado nº 185 de 2013
também pela CAE.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 2013. –
Senador Armando Monteiro.
REQUERIMENTO
Nº 1.168, DE 2013
(PLS nº. 554/2011)
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, da
alínea “c”, item 12, do Regimento Interno do Senado
Federal, que o Projeto de Lei do Senado nº. 554, de
2011, que Altera o §1º do art. 306 do Decreto-Lei nº.
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para determinar o prazo de vinte e quatro
horas para a apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada sua prisão em flagrante, seja
submetido, também, ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, além das comissões constantes
do despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão incluídos em Ordem do
Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Sobre a mesa, pareceres
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Os pareceres que acabam
de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 1.100, de 2013, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Ofício nº S/7, de 2011.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Sobre a mesa, projetos
de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 407, DE 2013
Altera o art. 43 do Código de Defesa do
Consumidor para dispor sobre a natureza,
a finalidade e o acesso às informações dos
bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 43. ..........................................................
........................................................................
§ 6º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção
ao crédito e congêneres não poderão conter
informação estranha às relações de consumo, salvo no caso de expressa autorização
do consumidor.
§ 7º Os dados pessoais do consumidor somente poderão ser utilizados de acordo com
a finalidade para a qual foram coletados e só
poderão ser acessados por consulentes que
com ele mantiverem ou pretenderem manter
relação comercial ou creditícia.
§ 8º O fornecimento de dados sobre o consumidor só poderá ser feito mediante consulta
individualizada, sendo vedada sua divulgação
por meio de relações, listagens, boletins ou
quaisquer outros meios similares. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os cadastros e bancos de dados de consumidores são instrumentos valiosos para o mercado de crédito e interessam não só aos fornecedores do crédito
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– que têm possibilidade de analisar o risco de crédito,
a partir dos dados disponibilizados –, mas também ao
consumidor, que tem acesso mais rápido ao crédito,
em função da agilidade que os arquivos de consumo
proporcionam.
É necessário, contudo, bastante critério na regulação da matéria, de modo a evitar que as informações disponibilizadas sobre o consumidor interfiram
com o seu direito de privacidade, assegurado pela
Constituição.
Embora a doutrina e a jurisprudência sobre a matéria afirmem que as informações arquivadas devem
dizer respeito apenas às relações de consumo, por
vezes são exigidas do consumidor informações que
ultrapassam esse limite.
De igual modo, é preciso assegurar que as informações arquivadas somente sejam usadas com a
finalidade para a qual foram coletadas e nunca para fins
estranhos às relações estabelecidas pelo consumidor.
Finalmente, também pretendemos disciplinar o
acesso às informações sobre o consumidor, que somente deve ser permitido mediante consulta individualizada,
evitando-se, dessa forma, as listas e relações, que contêm informações sobre diversos consumidores e, portanto, não estão associadas a uma negociação específica.
Estamos convencidos da importância desta proposição para o aperfeiçoamento do Código de Defesa
do Consumidor na parte que diz respeito aos bancos
de dados e cadastros de consumidores, razão pela
qual contamos com o apoio dos ilustres Pares para
sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° O presente código estabelece normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII,
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas
Disposições Transitórias.
....................................................................................
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SEÇÃO VI
Dos Bancos de Dados e Cadastros
de Consumidores
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem
de fácil compreensão, não podendo conter informações
negativas referentes a período superior a cinco anos.
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de
cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais
destinatários das informações incorretas.
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.
§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas,
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito,
quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de
cento e oitenta dias a contar de sua publicação.
Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República. – FERNANDO
COLLOR – Bernardo Cabral – Zélia M. Cardoso de
Mello – Ozires Silva.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.9.1990 – Retificado no DOU de 10.1.2007

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 408, DE 2013
Altera as Leis nº 8.212 e 8.213, de 24 de julho
de 1991, para estender o auxílio-acidente
aos produtores e trabalhadores autônomos rurais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991 passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:
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“Art. 21. ..........................................................
........................................................................
§ 6º A alíquota de contribuição dos segurados
arrolados no art. 18, § 1º, II da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991 será de vinte e três
por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (NR)”
Art. 2º O art. 18, § 1º da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. ..........................................................
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente:
I– os segurados incluídos nos incisos I, VI e
VII do art. 11 desta Lei;
II– os segurados incluídos no inciso V, alíneas
a, f e g do art. 11, desde que exerçam atividade
de natureza rural e contribuam adicionalmente,
na forma do art. 21, § 6º, da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991.
.............................................................. (NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor decorridos cento
e vinte dias de sua publicação.
Justificação
O auxílio-acidente consiste, como é cediço, em benefício complementar destinado a pagar, ao segurado,
um adicional de remuneração que lhe permita suportar,
de maneira mais adequada, as dificuldades impostas
ao segurado quando, após período de consolidação
e recuperação de acidente de qualquer natureza, ainda lhe subsistam seqüelas e efeitos que dificultem o
exercício de suas funções ou imponham maior custo
para a manutenção de sua qualidade de vida.
Trata-se, como se observa, de um benefício cujo
propósito é o de auxiliar o segurado em momentos de
mudança definitiva de suas condições de vida e de
trabalho. Por esse motivo, causa estranheza a exclusão de alguns segurados do recebimento do benefício.
Naturalmente, temos consciência do fato de que
o elemento chave na exclusão de algumas categorias
de segurados da proteção do auxílio-acidente é de
natureza financeira. As dificuldades de se manter um
fluxo constante de contribuição para o financiamento
do benefício tem, provavelmente, o maior peso na decisão do legislador.
Não obstante isso, consideramos injusta essa exclusão cabal. Não há dúvidas de que o aspecto financeiro é crucial, mas não existem razões de natureza
ontológica para vedar a tais contribuintes a possibilidade de contribuir adicionalmente, de maneira a garantir
para si a possibilidade de recebimento do benefício.
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O presente Projeto de Lei busca sanar, ainda
que parcialmente, essa lacuna legislativa, ao oferecer
a possibilidade de percepção do auxílio-acidente a
parte dos segurados que ora estão excluídos de sua
proteção, nomeadamente, os produtores rurais, que
não se incluam na categoria dos segurados especiais,
os titulares de empresas individuais rurais e os trabalhadores autônomos rurais.
A esses trabalhadores, a presente proposição garante a possibilidade de recebimento do benefício, se,
adicionalmente, contribuírem com mais três por cento
sobre seu salário-de-contribuição a título de custeio
para a percepção do benefício.
Essa solução, cremos, oferece um equilíbrio entre as necessidades dos segurados – de obter uma
cobertura adequada a seus riscos ocupacionais – e
com a necessidade inafastável de preservação do
equilíbrio das contas da Previdência. Por esse motivo, pedimos o apoio de nossos ilustres colegas para
aprovação do Projeto.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Texto original
Texto republicado em 11.4.1996
Texto compilado
Regulamento
Atualizações decorrentes de normas de hierarquia
inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Seção II
Da Contribuição dos Segurados Contribuinte
Individual e Facultativo. (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 1999).
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados
contribuinte individual e facultativo será de vinte por
cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).
I – revogado; (Redação dada pela Lei nº 9.876,
de 1999).
II – revogado. (Redação dada pela Lei nº 9.876,
de 1999).
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§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices
que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Lei nº 9.711, de 1998). (Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006).
§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito
ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
I – 11% (onze por cento), no caso do segurado
contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado e do segurado
facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II
deste parágrafo; (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)
II – 5% (cinco por cento): (Incluído pela Lei nº
12.470, de 2011)
a) no caso do microempreendedor individual, de
que trata o art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006; e (Incluído pela Lei nº 12.470,
de 2011) (Produção de efeito)
b) do segurado facultativo sem renda própria que
se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no
âmbito de sua residência, desde que pertencente a
família de baixa renda. (Incluído pela Lei nº 12.470,
de 2011)
§ 3o O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar o tempo de
contribuição correspondente para fins de obtenção da
aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se
refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
deverá complementar a contribuição mensal mediante
recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite
mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor
na competência a ser complementada, da diferença
entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento),
acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3o do
art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) (Produção de efeito)
§ 4o Considera-se de baixa renda, para os fins do
disposto na alínea b do inciso II do § 2o deste artigo,
a família inscrita no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CadÚnico cuja renda
mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 5o A contribuição complementar a que se refere
o
o § 3 deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob
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pena de indeferimento do benefício. (Incluído pela Lei
nº 12.507, de 2011)
....................................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Regulamento
Normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Capítulo II
Das Prestações em Geral
Seção I
Das Espécies de Prestações
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I – quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 1994)
II – quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III – quanto ao segurado e dependente:
a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e
VII do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº
9.032, de 1995)
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade
sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a
prestação alguma da Previdência Social em decorrência
do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família
e à reabilitação profissional, quando empregado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
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§ 3o O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que
contribuam na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria
por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
....................................................................................
(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo à última
a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 409, DE 2013
Denomina “Rodovia Mestre Dominguinhos”,
o trecho da rodovia BR-423, compreendido
entre os municípios de São Caitano e Garanhuns, situado no Estado do Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O trecho da rodovia BR-423 compreendido entre os municípios de São Caitano e Garanhuns,
no Estado de Pernambuco, passa a denominar-se “Rodovia Mestre Dominguinhos”.
Art. 2° – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Trata o presente projeto de prestar uma justa
homenagem a um verdadeiro ícone da música brasileira e da cultura popular nordestina. Filho ilustre de
Garanhuns, em Pernambuco, o cantor, músico e compositor, José Domingos de Moraes – o eterno Dominguinhos para todos nós, seus inúmeros admiradores
– unia ao seu extraordinário talento artístico uma rara
dimensão humana.
Trabalhou, lutou, venceu sem jamais ter abandonado aquela simplicidade, aquela simpatia, aquela
identificação profunda e sincera com o povo, sobretudo
com aqueles sertanejos mais humildes e batalhadores do meio de onde ele veio, sua fonte de inspiração,
aos quais se manteve fiel ao longo dos 72 anos de sua
vida. Fiel ao seu povo, fiel à sua arte, fiel a si mesmo!
Foi aprendiz de Luiz Gonzaga, que o conheceu
ainda aos 9 anos de idade, em 1950, e ficou impressionado com o talento musical do conterrâneo Pernambuco. Posteriormente o incorporou à sua equipe de
músicos, e assim, Dominguinhos passou a fazer shows
pelo Brasil e participar de gravações. Nesse sentido, o
nosso homenageado, de aprendiz se transformou em
mestre e contribuiu decisivamente para disseminar e
valorizar o estilo musical de raízes nordestinas. O seu
trabalho foi reconhecido, não só nacionalmente, mas
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também internacionalmente ao ser agraciado por duas
vezes com o Grammy Latino. No último, em 2012, Dominguinhos venceu a categoria Melhor Álbum de Raiz
Brasileiro, com o CD e DVD Iluminado.
Em 23 de julho deste ano, Dominguinhos faleceu. Mais recentemente, dois meses depois de sua
morte, a sua lembrança voltou a provocar uma autêntica comoção coletiva na multidão que acompanhou a
transferência dos seus restos mortais do cemitério da
cidade de Paulista, Região Metropolitana do Recife,
para Garanhuns, no Agreste, a terra natal, onde iniciou
sua vitoriosa carreira e acaba de ganhar um mausoléu. Essa morada definitiva, além de exibir a imagem
de Dominguinhos, traz gravado um trecho da canção
“De volta para o aconchego”, sucesso que compôs em
parceria com Nando do Cordel.
A ocasião faz-se oportuna para mais esta homenagem aqui proposta: batizar como Mestre Dominguinhos o trecho da rodovia BR – 423, no trecho entre
São Caitano e à sua Garanhuns. Um caminho por ele
tantas vezes percorrido a fim de levar sua arte ao povo
que tanto amou e por quem será eterna e merecidamente venerado.
Diante dos motivos expostos, buscamos o apoio
de nossos Nobres Pares para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Armando Monteiro.
(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 410, DE 2013
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
transferência de empregado público cujo
cônjuge ou companheiro for removido no
interesse da Administração Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 469-A:
“Art. 469-A. Os empregados da Administração
Pública têm direito a transferência para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor público, militar ou empregado público, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que foi deslocado
no interesse da Administração.
§ 1º A transferência ocorrerá a pedido, independentemente do interesse da Administração, não se aplicando o disposto no art. 470.
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§ 2º O deferimento do pedido depende da existência de filial ou representação na localidade
para a qual se pretende a transferência”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os empregados da Administração Pública são
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aplicando-se-lhes algumas regras especiais de Direito
Público, derrogadoras do Direito Privado. Dessa
maneira, seu regime é celetista, embora incidam
algumas regras de Direito Público, por aplicação direta
dos princípios veiculados pelo art. 37 da Constituição
Federal.
Dentre esses princípios, encontram-se os da moralidade e da eficiência. O segundo recomenda que o
gestor público administre as atividades estatais de forma
a obter o maior benefício possível para a população,
com o menor custo possível. Já o primeiro princípio
impõe ao administrador público que obedeça aos cânones da boa administração, além de buscar sempre
uma atuação transparente e de boa-fé.
Com lastro nesses preceitos, entendemos que
deve ser conferido aos empregados públicos o direito de serem transferidos, independentemente do
interesse da Administração, quando seu cônjuge ou
companheiro que seja servidor público, militar ou empregado público for removido da sede no interesse da
Administração Pública.
Realmente, não se mostra consentâneo com a
eficiência o fato de a Administração Pública Direta ou
Indireta remover o cônjuge ou companheiro, por interesse público, mas impedir que o empregado seja
transferido para perto da pessoa com quem convive.
Não se coaduna com as boas práticas administrativas – e, por conseguinte, com o princípio constitucional da moralidade administrativa – alijar o empregado
do convívio familiar, ainda mais quando se tem em
mente que, de acordo com o art. 226 da Constituição
Federal, a família merece especial proteção do Estado.
Ademais, a busca da felicidade já foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal como um direito inerente à própria dignidade humana – e o convívio familiar
é parte essencial do exercício desse direito (Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário nº 477.557/MG,
Relator Ministro Celso de Mello).
Como se não bastasse a fundamentação constitucional, também é preciso dizer que o Projeto se
coaduna com os modernos estudos sobre o clima
organizacional e a motivação dos empregados. Estudos apontam, inclusive, que cada vez mais os colaboradores das empresas brasileiras elegem, como
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item fundamental de suas escalas de motivação, aliar
o sucesso profissional à felicidade pessoal (Marco
Aurélio Vianna, Trabalhar para quê? A motivação
profissional nas equipes realizadoras, São Paulo,
Editora Gente, 1997).
Certamente, a garantia de ser transferido para a
mesma localidade para a qual o cônjuge foi deslocado
– no interesse da Administração, repita-se – configurar-se-á como fator de melhora do ambiente de trabalho,
da satisfação do empregado e, consequentemente,
de sua eficiência.
Logicamente, esse direito à transferência não
pode, contudo, ser absoluto, ou representar uma vantagem indevida para o empregado. Por isso, propomos
a previsão expressa de que, nesse caso, não se aplica o art. 470 da CLT (que impõe ao empregador arcar
com os custos da transferência). Além disso, o Projeto condiciona a transferência à existência de filial ou
representação na localidade para a qual o cônjuge ou
companheiro do empregado foi deslocado.
Esperamos, assim, contribuir para o bem-estar
dos empregados públicos e, em última análise, para
a melhora da qualidade da gestão pública brasileira,
motivo por que contamos com o decisivo apoio dos
nobres Pares na aprovação deste Projeto.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 469 – Ao empregador é vedado transferir o
empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando
transferência a que não acarretar necessariamente a
mudança do seu domicílio .
§ 1º Não estão compreendidos na proibição
deste artigo: os empregados que exercerem cargos
de confiança e aqueles cujos contratos tenham como
condição, implícita ou explícita, a transferência.
§ 1º – Não estão compreendidos na proibição
deste artigo: os empregados que exerçam cargo de
confiança e aqueles cujos contratos tenham como
condição, implícita ou explícita, a transferência, quando
esta decorra de real necessidade de serviço. (Redação
dada pela Lei nº 6.203, de 17.4.1975)
§ 2º – É licita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.
§ 3º – Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade
diversa da que resultar do contrato, não obstante as
restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará
obrigado a um pagamento suplementar, nunca infe-
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rior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que
o empregado percebia naquela localidade, enquanto
durar essa situação. (Parágrafo incluído pela Lei nº
6.203, de 17.4.1975)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 411, DE 2013
Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências, e a Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências, para atribuir ao
auxílio-doença a nomenclatura de auxílio
por incapacidade laborativa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“......................................................................
Art. 12. ...........................................................
........................................................................
VII – ...............................................................
........................................................................
§ 8º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado
ou trabalhador de que trata a alínea “g” do inciso V do caput, à razão de no máximo cento
e vinte pessoas/dia no ano civil, em períodos
corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo
equivalente em horas de trabalho, não sendo
computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio
por incapacidade laborativa.
........................................................................
Art. 28. ...........................................................
........................................................................
§ 9º ................................................................
........................................................................
n) a importância paga ao empregado a título
de complementação ao valor do auxílio por incapacidade laborativa, desde que este direito
seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa;
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“......................................................................
Art. 11. ...........................................................
........................................................................
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VII – ...............................................................
........................................................................
§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado
ou de trabalhador de que trata a alínea g do
inciso V do caput, à razão de no máximo cento
e vinte pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por
tempo equivalente em horas de trabalho, não
sendo computado nesse prazo o período de
afastamento em decorrência da percepção de
auxílio por incapacidade laborativa.
........................................................................
Art. 18. ...........................................................
I – ...................................................................
........................................................................
e) auxílio por incapacidade laborativa;
........................................................................
Art. 25. ...........................................................
I – auxílio por incapacidade laborativa e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;
........................................................................
Art. 26. ...........................................................
........................................................................
II – auxílio por incapacidade laborativa e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente
de qualquer natureza ou causa e de doença
profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime
Geral de Previdência Social, for acometido de
alguma das doenças e afecções especificadas
em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e
do Trabalho e da Previdência Social a cada três
anos, de acordo com os critérios de estigma,
deformação, mutilação, deficiência, ou outro
fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
........................................................................
Art. 39. ...........................................................
I – de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio por incapacidade laborativa, de
auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1
(um) salário mínimo, desde que comprove o
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, igual
ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou
........................................................................
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e
ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio por incapacidade
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laborativa, auxílio-acidente ou aposentadoria,
pensão por morte ou auxílio-reclusão.
........................................................................
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou
não em gozo de auxílio por incapacidade laborativa, for considerado incapaz e insusceptível
de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga enquanto permanecer nesta condição.
........................................................................
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação
do auxílio por incapacidade laborativa, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.
........................................................................
Art. 44. ...........................................................
........................................................................
§ 2º Quando o acidentado do trabalho estiver
em gozo de auxílio por incapacidade laborativa, o valor da aposentadoria por invalidez será
igual ao do auxílio por incapacidade laborativa
se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo.
........................................................................
Art. 47. ...........................................................
I – quando a recuperação ocorrer dentro de
5 (cinco) anos, contados da data do início da
aposentadoria por invalidez ou do auxílio por
incapacidade laborativa que a antecedeu sem
interrupção, o benefício cessará:
........................................................................
b) após tantos meses quantos forem os anos
de duração do auxílio por incapacidade laborativa ou da aposentadoria por invalidez, para
os demais segurados;
........................................................................
Art. 55. ...........................................................
........................................................................
II – o tempo intercalado em que esteve em
gozo de auxílio por incapacidade laborativa
ou aposentadoria por invalidez;
........................................................................
Subseção V
Do Auxílio por Incapacidade Laborativa
Art. 59. O auxílio por incapacidade laborativa
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência
exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
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Parágrafo único. Não será devido auxílio por
incapacidade laborativa ao segurado que se
filiar ao Regime Geral de Previdência Social
já portador da doença ou da lesão invocada
como causa para o benefício, salvo quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio por incapacidade laborativa
será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da
atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e
enquanto ele permanecer incapaz.
§ 1º Quando requerido por segurado afastado
da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio por incapacidade laborativa será devido
a contar da data da entrada do requerimento.
§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbirá à empresa pagar
ao segurado empregado o seu salário integral.
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o
exame médico e o abono das faltas correpondentes ao período referido no § 3º, somente
devendo encaminhar o segurado à perícia
médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.
Art. 61. O auxílio por incapacidade laborativa,
inclusive o decorrente de acidente do trabalho,
consistirá numa renda mensal correspondente
a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III,
especialmente no art. 33 desta Lei.
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio por
incapacidade laborativa, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá
submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Não cessará o benefício até que seja dado
como habilitado para o desempenho de nova
atividade que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.
Art. 63. O segurado empregado em gozo de
auxílio por incapacidade laborativa será considerado pela empresa como licenciado.
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a
pagar-lhe durante o período de auxílio por incapacidade laborativa a eventual diferença entre o
valor deste e a importância garantida pela licença.
........................................................................
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Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas
mesmas condições da pensão por morte, aos
dependentes do segurado recolhido à prisão,
que não receber remuneração da empresa nem
estiver em gozo de auxílio por incapacidade
laborativa, de aposentadoria ou de abono de
permanência em serviço.
........................................................................
Art. 86. ...........................................................
........................................................................
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade laborativa, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido
pelo acidentado, vedada sua acumulação com
qualquer aposentadoria.
........................................................................
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por
incapacidade laborativa, aposentadoria por
invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício,
a submeter-se a exame médico a cargo da
Previdência Social, processo de reabilitação
profissional por ela prescrito e custeado, e
tratamento dispensado gratuitamente, exceto
o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são
facultativos.
........................................................................
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do
trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de
doze meses, a manutenção do seu contrato
de trabalho na empresa, após a cessação do
auxílio por incapacidade laborativa acidentário, independentemente de percepção de
auxílio-acidente.
........................................................................
Art. 124. .........................................................
I – aposentadoria e auxílio por incapacidade
laborativa;
........................................................................
IV – salário-maternidade e auxílio por incapacidade laborativa;
........................................................................
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de
doenças mencionadas no inciso II do art. 26,
independe de carência a concessão de auxílio
por incapacidade laborativa e aposentadoria
por invalidez ao segurado que, após filiar-se
ao Regime Geral de Previdência Social, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose
ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia
maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkin-
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son; espondiloartrose anquilosante; nefropatia
grave; estado avançado da doença de Paget
(osteíte deformante); síndrome da deficiência
imunológica adquirida-Aids; e contaminação
por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
.............................................................. ” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A proposição ora apresentada visa a atribuir nova
denominação ao auxílio-doença, que melhor se adapte
à natureza do benefício previdenciário previsto na Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.
Escolheu-se o termo “auxílio por incapacidade
laborativa”, já que ele retrata a real natureza do benefício previdenciário em foco, qual seja, proteger o
segurado que se encontra momentaneamente incapacitado para o trabalho, consoante os termos do art.
60 da Lei nº 8.213, de 1991.
Necessário ressaltar que a alteração proposta
não atinge as características do benefício em exame.
Trata-se, tão somente, de adequação formal, destinada
a esclarecer aos destinatários da prestação previdenciária em testilha o seu real conteúdo.
A disciplina da matéria, então, permanece a mesma, não havendo qualquer alteração em prejuízo dos
milhões de trabalhadores protegidos pela Previdência
Social.
Tecidas essas considerações, pede-se o apoio
dos nobres colegas parlamentares, a fim de que a presente proposição seja aprovada.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Dos Contribuintes
Seção I
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I – como empregado:
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a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica,
presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente
ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras
empresas;
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em
sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão
diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros
dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do país da
respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no
exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda
que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na
forma da legislação vigente do país do domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital
nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias,
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas
Federais; (Alínea acrescentada pela Lei n° 8.647, de
13.4.93)
i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo
quando coberto por regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº
10.887, de 2004).
II – como empregado doméstico: aquele que
presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem
fins lucrativos;
V – como contribuinte individual: (Redação dada
pela Lei nº 9.876, de 1999).
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou
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inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste
artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008).
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora
atividade de extração mineral – garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio
de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).
c) o ministro de confissão religiosa e o membro
de instituto de vida consagrada, de congregação ou
de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403,
de 2002).
d) revogada; (Redação dada pela Lei nº 9.876,
de 1999).
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para
organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência
social; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o
diretor não empregado e o membro de conselho de
administração de sociedade anônima, o sócio solidário,
o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista
que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o
síndico ou administrador eleito para exercer atividade
de direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas,
sem relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 9.876,
de 1999).
h) a pessoa física que exerce, por conta própria,
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
VI – como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços
de natureza urbana ou rural definidos no regulamento;
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou
rural próximo a ele que, individualmente ou em regime
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual
de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008).
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados,
comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
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1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça
suas atividades nos termos do inciso XII do caput do
art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça
dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008).
b) pescador artesanal ou a este assemelhado,
que faça da pesca profissão habitual ou principal meio
de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior
de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado,
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso,
que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
família é indispensável à própria subsistência e ao
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar
e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008).
§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente,
mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime
Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado
em relação a cada uma delas.
§ 3o (Revogado): (Redação dada pela Lei nº
11.718, de 2008).
I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.718,
de 2008).
II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.718,
de 2008).
§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que estiver exercendo ou que
voltar a exercer atividade abrangida por este Regime
é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
ficando sujeito às contribuições de que trata esta Lei,
para fins de custeio da Seguridade Social. (Parágrafo
acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95).
§ 5º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no
Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes
da investidura.(Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.528, de 10.12.97)
§ 6o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I
do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem
vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime
especial, e fundações. (Incluído pela Lei nº 9.876, de
1999).
§ 7o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores
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de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados
deverão ter participação ativa nas atividades rurais do
grupo familiar. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
§ 8o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a alínea “g” do inciso V do caput, à
razão de no máximo cento e vinte pessoas/dia no ano
civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda,
por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento
em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
§ 9o Não descaracteriza a condição de segurado
especial: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
I – a outorga, por meio de contrato escrito de
parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja
superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva
atividade, individualmente ou em regime de economia
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais
de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei
nº 11.718, de 2008).
III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja
associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário
de programa assistencial oficial de governo; (Incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008).
V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento
ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art.
25 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
VI – a associação em cooperativa agropecuária; e
(Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
VII – a incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI sobre o produto das atividades
desenvolvidas nos termos do § 14. (Incluído pela Medida Provisória nº 619, de 2013) Produção de efeito
§ 10. Não é segurado especial o membro de grupo
familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto
se decorrente de: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente
ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor
benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
II – benefício previdenciário pela participação
em plano de previdência complementar instituído nos
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termos do inciso IV do § 9o deste artigo; (Incluído pela
Lei nº 11.718, de 2008).
III – exercício de atividade remunerada em período não superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
IV – exercício de mandato eletivo de dirigente
sindical de organização da categoria de trabalhadores
rurais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
V – exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente
de cooperativa rural constituída exclusivamente por
segurados especiais, observado o disposto no § 13
deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
VI – parceria ou meação outorgada na forma e
condições estabelecidas no inciso I do § 9o deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar,
podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem,
desde que a renda mensal obtida na atividade não
exceda ao menor benefício de prestação continuada
da Previdência Social; e (Incluído pela Lei nº 11.718,
de 2008).
VIII – atividade artística, desde que em valor
mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei nº
11.718, de 2008).
§ 11. O segurado especial fica excluído dessa
categoria: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
I – a contar do primeiro dia do mês em que: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo
do disposto no art. 15 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 9o deste artigo; (Incluído pela Lei
nº 11.718, de 2008).
b) se enquadrar em qualquer outra categoria de
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência
Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e
VIII do § 10 e no § 14, sem prejuízo do disposto no art.
15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
c) se tornar segurado obrigatório de outro regime
previdenciário; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada
em desacordo com as limitações impostas pelo § 14
deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 619,
de 2013) Produção de efeito

740

68814 Quinta-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente
ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: (Incluído pela Lei nº 11.718,
de 2008).
a) utilização de trabalhadores nos termos do §
8o deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
b) dias em atividade remunerada estabelecidos
no inciso III do § 10 deste artigo; e (Incluído pela Lei
nº 11.718, de 2008).
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso
II do § 9o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.718,
de 2008).
§ 12. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso
V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro
do produtor que participe da atividade rural por este
explorada. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
§ 13. O disposto nos incisos III e V do § 10 e no §
14 não dispensa o recolhimento da contribuição devida
em relação ao exercício das atividades de que tratam
os referidos dispositivos. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 619, de 2013)
§ 14. A participação do segurado especial em
sociedade empresária, em sociedade simples, como
empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou
âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui
de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o
exercício da sua atividade rural na forma do inciso VII
do caput e do § 1o, a pessoa jurídica componha-se
apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no
mesmo Município ou em Município limítrofe àquele em
que eles desenvolvam suas atividades. (Incluído pela
Medida Provisória nº 619, de 2013) Produção de efeito
CAPÍTULO IX
Do Salário-de-Contribuição
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob
a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
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II – para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência
Social, observadas as normas a serem estabelecidas
em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III – para o contribuinte individual: a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício
de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).
IV – para o segurado facultativo: o valor por ele
declarado, observado o limite máximo a que se refere
o § 5o. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do
mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao
número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição
corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da
categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante
o mês.(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 4º O limite mínimo do salário-de-contribuição
do menor aprendiz corresponde à sua remuneração
mínima definida em lei.
§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição
é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros),
reajustado a partir da data da entrada em vigor desta
Lei, na mesma época e com os mesmos índices que
os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 12
§ 6º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de
lei estabelecendo a previdência complementar, pública
e privada, em especial para os que possam contribuir
acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo.
§ 7º O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, exceto para o
cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei n° 8.870, de 15.4.94)
§ 8º Integram o salário-de-contribuição pelo
seu valor total: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de
10.12.97).
a) o total das diárias pagas, quando excedente a
cinqüenta por cento da remuneração mensal; (Alínea
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
b) (VETADA na Lei nº 9.528, de 10.12.97).
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§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para
os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos
e limites legais, salvo o salário-maternidade; (Redação
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de
30 de outubro de 1973;
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com
os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias
indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação
das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei nº
9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de
1 a 5 acrescentados pela Lei nº 9.528, de 10.12.97
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço,
anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não
optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata
o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata
o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma
dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação dada pela Lei
nº 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata
o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984; (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte,
na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local
de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da
CLT; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração
mensal;
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i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga
nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com
lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS
e do Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao
empregado contratado para trabalhar em localidade
distante da de sua residência, em canteiro de obras ou
local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei
nº 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de
complementação ao valor do auxílio-doença, desde que
este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art.
36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965; (Incluída pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago
pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT;(Incluída
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou
por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares,
desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída pela Lei
nº 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado
e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Incluída pela Lei nº 9.528, de
10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em
conformidade com a legislação trabalhista, observado
o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Incluída
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa
de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às
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atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela
salarial; e (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa
de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse
5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez
e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei nº
12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de
aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze
anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea acrescentada pela Lei
nº 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477
da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de
10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei nº 12.761, de 2012)
§ 10. Considera-se salário-de-contribuição, para
o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no § 5º do art. 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de
origem. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528,
de 10.12.97)
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
Capítulo I
Dos Beneficiários
Seção I
Dos Segurados
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (Redação
dada pela Lei nº 8.647, de 1993)
I – como empregado: (Redação dada pela Lei
nº 8.647, de 1993)
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a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica,
presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente
ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras
empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em
sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão
diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros
dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado pela legislação previdenciária do país da
respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no
exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda
que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na
forma da legislação vigente do país do domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital
nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias,
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas
Federais. (Incluída pela Lei nº 8.647, de 1993)
h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social ; (Incluída pela Lei nº
9.506, de 1997)
i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo
quando coberto por regime próprio de previdência social; (Incluída pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº
10.887, de 2004)
II – como empregado doméstico: aquele que
presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem
fins lucrativos;
V – como contribuinte individual: (Redação dada
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
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a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou
inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral – garimpo, em
caráter permanente ou temporário, diretamente ou
por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876,
de 26.11.99)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro
de instituto de vida consagrada, de congregação ou
de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403,
de 8.1.2002)
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para
organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência
social; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o
diretor não empregado e o membro de conselho de
administração de sociedade anônima, o sócio solidário,
o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista
que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito
para cargo de direção em cooperativa, associação
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem
como o síndico ou administrador eleito para exercer
atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas,
sem relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 9.876,
de 26.11.99)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria,
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
VI – como trabalhador avulso: quem presta, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço
de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;
VII – como segurado especial: a pessoa física
residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou
rural próximo a ele que, individualmente ou em regime
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual
de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei
nº 11.718, de 2008)
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, co-
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modatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do
art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça
dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008)
b) pescador artesanal ou a este assemelhado
que faça da pesca profissão habitual ou principal meio
de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior
de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado,
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo
familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
família é indispensável à própria subsistência e ao
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar
e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente
filiado em relação a cada uma delas.
§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que estiver exercendo ou que
voltar a exercer atividade abrangida por este Regime
é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da
Seguridade Social. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no
Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes
da investidura. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 5o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso
I do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem
vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime
especial, e fundações. (Incluído pela Lei nº 9.876, de
26.11.99)
§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores
de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados
deverão ter participação ativa nas atividades rurais do
grupo familiar. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de
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trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo cento e vinte pessoas por
dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados
ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de
afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Medida Provisória nº
619, de 2013)
§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado
especial: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
I – a outorga, por meio de contrato escrito de
parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja
superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva
atividade, individualmente ou em regime de economia
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais
de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei
nº 11.718, de 2008)
III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja
associado em razão da condição de trabalhador rural
ou de produtor rural em regime de economia familiar;
e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário
de programa assistencial oficial de governo; (Incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008)
V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento
ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art.
25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008)
VI – a associação em cooperativa agropecuária; e
(Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
VII – a incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI sobre o produto das atividades
desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Medida Provisória nº 619, de 2013) Produção de efeito
§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo
familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto
se decorrente de: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do
menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
II – benefício previdenciário pela participação
em plano de previdência complementar instituído nos
termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela
Lei nº 11.718, de 2008)
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III – exercício de atividade remunerada em período não superior a cento e vinte dias, corridos ou
intercalados, no ano civil, observado o disposto no §
13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
IV – exercício de mandato eletivo de dirigente
sindical de organização da categoria de trabalhadores
rurais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente
de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por
segurados especiais, observado o disposto no § 13 do
art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
VI – parceria ou meação outorgada na forma e
condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar,
podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem,
desde que a renda mensal obtida na atividade não
exceda ao menor benefício de prestação continuada
da Previdência Social; e (Incluído pela Lei nº 11.718,
de 2008)
VIII – atividade artística, desde que em valor
mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei nº
11.718, de 2008)
§ 10. O segurado especial fica excluído dessa
categoria: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
I – a contar do primeiro dia do mês em que: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo
do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer
dos limites estabelecidos no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
b) se enquadrar em qualquer outra categoria de
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência
Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII
do § 9o e no § 12, sem prejuízo do disposto no art. 15;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
c) se tornar segurado obrigatório de outro regime
previdenciário; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)
d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada
em descordo com as limitações impostas pelo § 12.
(Incluído pela Medida Provisória nº 619, de 2013) Produção de efeito
II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente
ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que per-
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tence exceder o limite de: (Incluído pela Lei nº 11.718,
de 2008)
a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 7o deste artigo; (Incluído pela
Lei nº 11.718, de 2008)
b) dias em atividade remunerada estabelecidos
no inciso III do § 9o deste artigo; e (Incluído pela Lei
nº 11.718, de 2008)
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.718,
de 2008)
§ 11. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso
V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro
do produtor que participe da atividade rural por este
explorada. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 12. A participação do segurado especial em
sociedade empresária, em sociedade simples, como
empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou
âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui
de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o
exercício da sua atividade rural na forma do inciso VII
do caput e do § 1o, a pessoa jurídica componha-se
apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no
mesmo Município ou em Município limítrofe àquele em
que eles desenvolvam suas atividades. (Incluído pela
Medida Provisória nº 619, de 2013) Produção de efeito
Capítulo II
Das Prestações em Geral
Seção I
Das Espécies de Prestações
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social
compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do
trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I – quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de contribuição; (Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidente;
II – quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III – quanto ao segurado e dependente:
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a) pecúlios; (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e
VII do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº
9.032, de 1995)
§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade
sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a
prestação alguma da Previdência Social em decorrência
do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família
e à reabilitação profissional, quando empregado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 3o O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que
contribuam na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria
por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
Seção II
Dos Períodos de Carência
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias
do Regime Geral de Previdência Social depende dos
seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:
I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez:
12 (doze) contribuições mensais;
II – aposentadoria por idade, aposentadoria por
tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei nº 8.870,
de 1994)
III – salário-maternidade para as seguradas de
que tratam os incisos V e VII do art. 11 e o art. 13: dez
contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei. (Incluído pela Lei nº
9.876, de 26.11.99)
Parágrafo único. Em caso de parto antecipado,
o período de carência a que se refere o inciso III será
reduzido em número de contribuições equivalente ao
número de meses em que o parto foi antecipado.” (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Art. 26. Independe de carência a concessão das
seguintes prestações:
I – pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 26.11.99)
II – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa
e de doença profissional ou do trabalho, bem como
nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime
Geral de Previdência Social, for acometido de alguma
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das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da
Previdência Social a cada três anos, de acordo com
os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade
e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
III – os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no
inciso VII do art. 11 desta Lei;
IV – serviço social;
V – reabilitação profissional.
VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos
no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:
I – de aposentadoria por idade ou por invalidez,
de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão,
no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período, imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, igual ao número de meses
correspondentes à carência do benefício requerido; ou
II – dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a
Previdência Social, na forma estipulada no Plano de
Custeio da Seguridade Social.
Parágrafo único. Para a segurada especial fica
garantida a concessão do salário-maternidade no valor
de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do
início do benefício. (Incluído pela Lei nº 8.861, de 1994)
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao
dependente da Previdência Social que, durante o ano,
recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. (Vide
Decreto nº 6.927, de 2009) (Vide Decreto nº 7.782, de
2012) (Vide Decreto nº 8.064, de 2013)
Parágrafo único. O abono anual será calculado,
no que couber, da mesma forma que a Gratificação de
Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda
mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.
Seção V
Dos Benefícios
Subseção I
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
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auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto
permanecer nesta condição.
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez
dependerá da verificação da condição de incapacidade
mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência
Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era
portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência
Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por
invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por
motivo de progressão ou agravamento dessa doença
ou lesão.
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º
deste artigo.
§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho,
a aposentadoria por invalidez será devida: (Redação
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
a) ao segurado empregado, a contar do décimo
sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da
entrada do requerimento, se entre o afastamento e a
entrada do requerimento decorrerem mais de trinta
dias; (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo,
a contar da data do início da incapacidade ou da data
da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.(Redação Dada pela Lei
nº 9.876, de 26.11.99)
§ 2o Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à
empresa pagar ao segurado empregado o salário. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive
a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento)
do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 2º Quando o acidentado do trabalho estiver
em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria
por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este,
por força de reajustamento, for superior ao previsto
neste artigo.
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade
de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:
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I – quando a recuperação ocorrer dentro de 5
(cinco) anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:
a) de imediato, para o segurado empregado que
tiver direito a retornar à função que desempenhava na
empresa quando se aposentou, na forma da legislação
trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o
certificado de capacidade fornecido pela Previdência
Social; ou
b) após tantos meses quantos forem os anos de
duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez, para os demais segurados;
II – quando a recuperação for parcial, ou ocorrer
após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado
for declarado apto para o exercício de trabalho diverso
do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será
mantida, sem prejuízo da volta à atividade:
a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses
contados da data em que for verificada a recuperação
da capacidade;
b) com redução de 50% (cinqüenta por cento),
no período seguinte de 6 (seis) meses;
c) com redução de 75% (setenta e cinco por
cento), também por igual período de 6 (seis) meses,
ao término do qual cessará definitivamente.
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na
forma estabelecida no Regulamento, compreendendo,
além do correspondente às atividades de qualquer das
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei,
mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
I – o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição
Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral
de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas
ou aposentadoria no serviço público;
II – o tempo intercalado em que esteve em gozo
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
III – o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada pela Lei nº 9.032,
de 1995)
IV – o tempo de serviço referente ao exercício de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde
que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social; (Redação
dada pela Lei nº 9.506, de 1997)
V – o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei;
VI – o tempo de contribuição efetuado com base
nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de
1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I,
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alínea “g”, desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei nº
8.647, de 1993)
§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o
qual o exercício da atividade não determinava filiação
obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social
Urbana só será admitida mediante o recolhimento das
contribuições correspondentes, conforme dispuser o
Regulamento, observado o disposto no § 2º. (Vide Lei
nº 8.212, de 1991)
§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador
rural, anterior à data de início de vigência desta Lei,
será computado independentemente do recolhimento
das contribuições a ele correspondentes, exceto para
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
§ 3º A comprovação do tempo de serviço para
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art.
108, só produzirá efeito quando baseada em início
de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo
de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no
Regulamento.
§ 4o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que
trata esta subseção, o período em que o segurado
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído
na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído
pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
Subseção V
Do Auxílio-Doença
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado
que, havendo cumprido, quando for o caso, o período
de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o
seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais
de 15 (quinze) dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença
ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto
ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº
9.876, de 26.11.99)
§ 1º Quando requerido por segurado afastado
da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-
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-doença será devido a contar da data da entrada do
requerimento.
§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de
doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. (Redação dada pela Lei
nº 9.876, de 26.11.99)
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico,
próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correpondentes ao período
referido no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando
a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente
de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do
salário-de-benefício, observado o disposto na Seção
III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação
profissional para o exercício de outra atividade. Não
cessará o benefício até que seja dado como habilitado
para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não-recuperável,
for aposentado por invalidez.
Art. 63. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa como licenciado.
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe
durante o período de auxílio-doença a eventual diferença
entre o valor deste e a importância garantida pela licença.
Subseção IX
Do Auxílio-Reclusão
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber
remuneração da empresa nem estiver em gozo de
auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo
recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração
de permanência na condição de presidiário.
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

§ 1º O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do salário-de-benefício do segurado. (Redação dada pela Lei
nº 9.032, de 1995)
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá
a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será
devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera
do início de qualquer aposentadoria ou até a data do
óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528,
de 1997)
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação
com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei
nº 9.528, de 1997)
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de
outro benefício, exceto de aposentadoria, observado
o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do
recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 1997)
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente,
quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente,
na redução ou perda da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia. (Restabelecido com nova
redação pela Lei nº 9.528, de 1997)
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional
por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de
sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei
nº 9.032, de 1995)
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses,
a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário,
independentemente de percepção de auxílio-acidente.
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não
é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I – aposentadoria e auxílio-doença;
II – mais de uma aposentadoria; (Redação dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
III – aposentadoria e abono de permanência
em serviço;
IV – salário-maternidade e auxílio-doença; (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
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V – mais de um auxílio-acidente; (Incluído dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
VI – mais de uma pensão deixada por cônjuge ou
companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais
vantajosa. (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício
de prestação continuada da Previdência Social, exceto
pensão por morte ou auxílio-acidente. (Incluído dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 26, independe de
carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social, for acometido
das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira;
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave;
doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante;
nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget
(osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação,
com base em conclusão da medicina especializada.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 412, DE 2013
Altera a redação do inciso IX do artigo 10
da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso IX do artigo 10 da Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, passa a viger com a seguinte redação:
IX – Exercer a fiscalização das instituições financeiras, inclusive quanto ao efetivo cumprimento de decisões oriundas do Poder Judiciário que determinem
o afastamento de sigilo bancário de pessoas físicas e
jurídicas e aplicar as penalidades previstas
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente iniciativa visa superar lacuna legal e,
assim, deixar expressamente determinado que o Banco
Central do Brasil deve, doravante, exercer a fiscalização das instituições financeiras, inclusive quanto ao
efetivo cumprimento de determinações judiciais
que tenham afastado o sigilo bancário de pessoas físicas e jurídicas, a fim de que não se permita
mais a demora no cumprimento dessas ordens judicias, situação que vem ocorrendo com frequência no
país, viabilizando a impunidade pela via da prescrição
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penal, bem como tornando inócuo todo trabalho de
investigação realizado pelo Ministério Público e autoridades policiais.
Sala das Sessões, – Senador Magno Malta.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, Cria o Conselho
Monetário Nacional e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, será constituído:
I – do Conselho Monetário Nacional;
II – do Banco Central da República do Brasil;
II – do Banco Central do Brasil;
III – do Banco do Brasil S. A.;
IV – do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico;
V – das demais instituições financeiras públicas
e privadas.
....................................................................................
....................................................................................
IX – Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas;
X – Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam:
(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, cabendo,
à última, decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Os projetos que acabam
de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 74, DE 2013
Altera a Resolução nº 93, de 1970, que aprova o Regimento Interno do Senado Federal,
para modificar o horário das reuniões da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 107, I, j, do Regimento Interno do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 107. ........................................................
I – ...................................................................
........................................................................
j) Comissão de Agricultura e Reforma Agrária:
às quintas-feiras, oito horas e trinta minutos.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Justificação
Este Projeto de Resolução tenciona modificar o
horário das reuniões ordinárias da CRA, atualmente
realizadas às doze horas, para as oito horas e trinta
minutos, mantendo-se a reunião, como já é hoje, às
quintas-feiras.
Nosso objetivo, com a mudança, é dar visibilidade
e favorecer um maior comparecimento dos Senhores
Senadores às reuniões desta Comissão. Atualmente,
o art. 107, inciso I, alíneas d e e, do Regimento Interno
do Senado Federal, preveem horários relativamente
concorrentes para outras duas comissões, a saber:
i) Comissão de Assuntos Sociais: às quintas-feiras, onze horas e trinta minutos;
ii) Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional: às quintas-feiras, dez horas.
Entendemos, assim, que o horário de alguma
dessas três comissões deva ser alterado, para que os
Senhores Senadores possam participar de quantas
reuniões entenderem oportuno e adequado à sua boa
atuação parlamentar.
Pelo exposto, peço o apoio dos nobres Pares para
a aprovação deste Projeto de Resolução.
Sala das Sessões, 2 de outubro de 2013. – Senador Acir Gurgacz, PDT/RO.
LEGISLAÇÃO CITADA
CAPÍTULO VII
Das Reuniões
Art. 107. As reuniões das comissões permanentes realizar-se-ão:
85
I – se ordinárias, semanalmente, durante a
sessão legislativa ordinária,
nos seguintes dias e horários:35
a) Comissão de Assuntos Econômicos: às
terças-feiras, dez horas;35
b) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura:
às terças-feiras, quatorze
horas;35
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: às quartas-feiras,
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dez horas;35
d) Comissão de Assuntos Sociais: às quintas-feiras, onze horas e trinta
minutos;36
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional: às quintas-feiras,
dez horas;35
f) Comissão de Educação: às quartas-feiras,
onze horas e trinta minutos;36
g) Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização
e Controle: às terças-feiras, onze horas e trinta minutos;36
h) Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa: às terçasfeiras, doze horas;36
i) Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo: às quartas-feiras,
quatorze horas;36
j) Comissão de Agricultura e Reforma Agrária:
às quintas-feiras, doze
horas.36
II – se extraordinárias, mediante convocação
especial para dia, horário
e fim indicados, observando-se, no que for
aplicável, o disposto neste
Regimento sobre a convocação de sessões
extraordinárias do Senado;
III – as comissões parlamentares de inquérito
reunir-se-ão em horário
diverso do estabelecido para o funcionamento
das Comissões Permanentes.35
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente
ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à
Ordem do Dia das sessões deliberativas ordinárias do Senado. (NR)
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência comunica
ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis,
perante a Mesa, para recebimento de emendas ao
Projeto de Resolução nº 74, de 2013, que acaba de
ser lido, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 244, de 2013, do Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 369, de
2011 (tramita em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado nº 552, de 2011).
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 244/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 2 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno único, a Emenda nº 1-CAE-CAS
(Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 369, de
2011, de autoria da Senadora Ana Rita, que altera o
caput do art. 136 da CLT, para determinar que a concessão de férias do trabalhador seja precedida de
consulta pelo empregador sobre a data de seu gozo,
e declarou prejudicado o Projeto de Lei do Senado nº
552, de 2011, que altera o art. 136 da “Consolidação
das Leis do Trabalho”, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e a ele acresce um §
3º, para dispor sobre a concessão de férias dos empregados membros de uma mesma família”, de autoria
do Senador Marcelo Crivella, que tramita em conjunto.
A matéria será incluída na pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos temos
do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 do
Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Com referência ao Ofício
nº 244, de 2013, a Presidência comunica ao Plenário
que poderão ser oferecidas emendas à matéria até
o encerramento da discussão, no turno suplementar,
perante a Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Sobre a mesa, ofícios que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 154/2013-CI
Brasília, 2 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente, Caro Presidente Renan,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 2 de outubro do ano em curso, foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão
Permanente sobre Obras de Preparação para a Seca
– CIPOSECA os Senadores José Pimentel e Eduardo
Amorim, respectivamente.
Atenciosamente com o abraço do Senador Fernando Collor, Presidente.
Ofício n° 155/2013-CI
Brasília, 2 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que designei o
Senador Osvaldo Sobrinho como membro Suplente da
Subcomissão Permanente sobre Obras de Preparação
para a Seca – CIPOSECA, em substituição ao Senador
Jayme Campos, na vaga cedida pelo Bloco Parlamentar
da Minoria, ficando a composição da seguinte forma:
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Os ofícios que acabam de
ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – A Presidência recebeu
os Ofícios nºs 236 e 243, de 2013, do Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele
Órgão técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 58 e 59,
de 2013, respectivamente, e recomendando os seus
arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 236/2013/CAE
Brasília, 17 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 56ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 17 de setembro de 2013,
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 58 de
2013 (Aviso nº 1.093 de 28-8-2013, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do processo nº TC 033.023/2012-3, bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentam. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do Of. CAE nº 45/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 243/2013/CAE
Brasília, 17 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 56ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 17 de setembro de 2013,
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 59 de
2013 (Aviso nº 1.128 de 4-9-2013, na origem), do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos
autos do processo nº TC 041.608/2012-7, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão
por meio do Of. CAE nº 45/2013-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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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Os Avisos nºs 58 e 59,
de 2013, vão ao Arquivo.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais,
Na sexta-feira da semana passada, dia 27, tivemos em Aracaju, capital do meu Estado, a II Plenária
Partidária de Sergipe que teve como tema “Novo Tempo, Novo Sergipe”.
Foi realmente, Sr. Presidente, um grande evento,
onde temas atuais foram trazidos à tona, por meio de
discussões e reflexões, a exemplo da reforma política,
legislação eleitoral e políticas públicas. Mas, tão importante quanto os temas debatidos, foi o que vivenciamos:
uma maciça participação da sociedade, tanto âmbito
político partidário, quanto da comunidade sergipana.
Lá estiveram presentes, representantes e Presidentes regionais de vários partidos, numa demonstração de unidade e força pro Sergipe.
Sr. Presidente, nessa II Plenária Partidária de Sergipe, contamos também com a inestimável presença
do vice-presidente nacional do PSC – o meu partido
– Pastor Everaído Dias e de três grandes amigos Senadores: Antônio Carlos Rodrigues (PR/SP), Benedito
de Lira (PP/AL) e João Vicente Galdino (PTB/PI). Que
saíram dos seus Estados e adiaram compromissos
para prestigiar o povo sergipano com suas presenças
e suas falas.
Contudo, Sr. Presidente, não posso deixar de parabenizar o Deputado Federal André Moura, Presidente
do PSC – meu partido – no Estado e Presidente da II
Plenária Partidária de Sergipe – “Novo Tempo, Novo
Sergipe”, pela importância histórica desse evento que
deverá representar um marco, um divisor de águas na
política sergipana, pelo vulto que assumiu em torno da
união e da força por um Sergipe melhor para todos.
Nessa Plenária, tive um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Tanto o PSC quanto todos os
partidos aliados me chamaram para um novo desafio.
E eu, Sr. Presidente, que nunca fui de fugir de nada,
aceitei mais um, dos muitos desafios que já enfrentei
no meu caminho: o de estar à frente do processo de
mudança tão esperado pela população do nosso Estado.
O fato é que sempre tive a preocupação em me
preparar para todo e qualquer desafio e, até que chegue o momento da formalização na convenção par-
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tidária, há muito a ser conversado e ainda um longo
caminho a ser percorrido. Tenho ouvido as pessoas em
todos os municípios onde ando e ouço suas queixas e
seus sonhos, para que a gente possa ser um veículo
de esperança.
Tenho encarado a política como sempre encarei
a minha vida no exercício da medicina. Sr. Presidente, vejo a política como uma forma de servir, como um
instrumento de transformação em todos os âmbitos
da sociedade. Dessa maneira, por meio de políticas
públicas sérias e efetivas, poderemos ter um Sergipe
melhor, um país melhor, com mais justiça social, diminuindo desigualdades e promovendo oportunidades
para todos os cidadãos.
Pode ser uma utopia? Pois que seja! É preciso
que tenhamos o direito de sonhar. O escritor e jornalista uruguaio, Eduardo Galeano, conta que certa vez,
estava em uma conferência em uma universidade em
Cartagena, com o cineasta argentino Fernando Birri
e um estudante perguntou ao Birri: para que serve a
utopia?
Pergunta à qual, ele respondeu prontamente: “A
utopia está lá no horizonte. Aproximo-me dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos
e o horizonte se afasta dez passos. Por mais que eu
caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia?
Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.”
O não deixar de caminhar é uma das principais
ações do ser humano, é ele que nos move a perseguir
os nossos objetivos, sejam eles individuais ou coletivos, a perseverar naquilo que acreditamos.
Senhor Presidente, e por falar em acreditar, o
mês de outubro é marcado pelo sonho da prevenção,
diagnóstico precoce e da cura do câncer de mama,
em todo o mundo. O movimento internacional conhecido como; “Outubro Rosa”, remete à cor do laço que
simboliza a luta contra esse tipo de doença e teve seu
início nos Estados Unidos, no final da última década
do século passado.
Aqui, no nosso país o movimento começou tímido em 2002 e de 2008 para cá vem ganhando força
com vários monumentos em diversos Estados, iluminados pela cor rosa. A ação visa chamar a atenção,
diretamente, para a realidade atual do câncer mama
e a importância do diagnóstico precoce.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer – INCA, Senhor Presidente, o câncer de mama é
o segundo mais freqüente em todo o mundo e o mais
comum entre as mulheres. No Brasil, apenas neste
ano, foram previstos mais de 52 mil novos casos da
doença, de forma que, quanto maior a disponibilidade
de informações, mais cedo a doença pode ser detectada e maiores serão as chances de cura da paciente.
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E como não falar, mais uma vez, na necessidade
– mais do que urgente – de um hospital especializado
no diagnóstico e tratamento do câncer em Sergipe?
Somente para citar o câncer de mama, a previsão
é de que haja um aumento de quase 35%, de novos
casos da doença no Estado, de acordo com o próprio
INCA. Sr. Presidente, não podemos continuar de braços
cruzados. Precisamos ter continuidade de ações como
esta do Outubro Rosa, durante todo o ano e oferecer
às mulheres condições de fazer a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.
Dessa maneira, e unicamente dessa maneira,
conseguiremos transformar a dura realidade dos pacientes oncológicos que dependem do Estado, em esperança de atendimento digno, cura e qualidade de vida.
Sr. Presidente, podem me chamar de sonhador,
mas acredito e tenho esperança em um futuro melhor,
com menos desigualdade e mais justiça em todas as
áreas, seja na saúde, na educação, na geração de
emprego e renda. E tenho fé e esperança de ver o
meu povo e minha gente vivendo com mais dignidade
e confiança no amanhã.
Muito obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Dia 3 de outubro é comemorado o dia do petróleo
brasileiro, pois nessa mesma data, em 1953, foi fundada a Petróleo do Brasil S/A – a PETROBRAS – pelo
então presidente Getúlio Vargas.
Ela está presente em 27 países e é a maior empresa da América Latina.
Hoje, a Petrobras está solidificada como uma
das empresas mais importantes do mundo no setor
petrolífero.
O fato é que o petróleo brasileiro está chamando
cada vez mais a atenção pela escalada no aumento
de produção.
Com a descoberta do pré-sal foram criadas enormes expectativas dentro e fora do Brasil e é aí que
precisamos ter cautela.
Considerado como o “ouro negro”, o petróleo é
atualmente sinônimo de riqueza e poder.
A Presidenta da República Dilma Rousseff, sancionou em 9 de setembro a Lei nº 12.858 que dispõe
sobre a destinação dos recursos dos royalties da exploração do petróleo e gás natural.
De acordo com a lei aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pela Presidenta Dilma, as receitas diretas da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, provenientes dos royalties de áreas cuja
declaração de comercialidade tenha ocorrido a partir
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de 3 de dezembro de 2012, serão aplicadas no montante de 25% para a saúde e 75% para a educação.
Já os recursos dos royalties e da participação especial destinados à União oriundos da produção realizada no horizonte geológico denominado pré-sal, irão
compor o Fundo Social que destinará 50% do montante
para o Plano Nacional de Educação.
Uma vez atingida às metas estabelecidas desse Plano, que deve vigorar até 2020, os recursos dos
royalties da União passarão a ser integralmente destinados à composição do Fundo Social,
Considero relevante e oportuno que o País reserve e destine ativos ao financiamento de direitos básicos, histórico e culturalmente negados a uma parcela
significativa da população brasileira.
Mas me preocupa o montante desses recursos.
Também me preocupa o prazo e o mercado futuro em que estamos investindo.
É muito importante destinar recursos dos royalties para o pagamento das empresas que irão fazer o
transporte escolar, mas a meu ver e com minha experiência de ex-Governador de Mato Grosso, esses recursos serão muito pequenos e estaremos abrindo uma
esperança que poderá não ser atendida lá na frente.
Os alunos que durante horas acompanharam a
discussão no plenário do Senado Federal, estão esperando que assim que a proposta seja sancionada,
a educação e a saúde passem a ser imediatamente
financiadas pelos recursos dos royalties.
Esses recursos devem gerar 108 bilhões de reais
entre os anos de 2013 e 2022, de acordo com o texto
referendado pelo Senado.
Em 2014, os 2 setores já devem contar com 4
bilhões de reais vindos dos royalties pagos pela exploração do petróleo.
Hoje, o gasto anual com educação nas esferas
federal, estadual e municipal é de aproximadamente
220 bilhões de reais, e o orçamento executado pelo
Ministério da Educação em 2012 foi de 86,9 bilhões
de reais.
O Ministério da Saúde gastou no ano passado
95,9 bilhões de reais.
De acordo com matéria publicada em maio pelo
Jornal Estadão, o gasto, per capita do Brasil, com saúde ainda é menor que média mundial.
O texto também cita que dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) destacam a defasagem que
existe entre o Brasil e a média mundial em relação ao
percentual do orçamento público investido na saúde.
O que receio é estarmos prometendo muita coisa
neste momento.
Precisamos, com toda a clareza possível, esclarecer à população quando e como vai chegar esse
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dinheiro, para que no futuro não sejamos surpreendidos com perguntas de estudantes ao Congresso ou
ao Governo, sobre onde está o dinheiro da educação
que foi prometido e que não chegou.
Além desse cenário financeiro, é preciso atenção às questões científicas, tecnológicas e técnicas.
É sabido que cientistas e engenheiros da Petrobrás ainda estudam a melhor forma de explorar o petróleo que está a 2 mil metros de profundidade.
De acordo com artigo publicado em abril pelo
ex-diretor da exploradora Spec Engenharia, o professor e físico Adelson de Brito, o Centro de Pesquisas
da Petrobrás (CENPES) ainda tenta encontrar uma
maneira de instalar plantas de processamento automatizadas para separar o gás, o petróleo e a água no
leito marinho.
Ele lembra que a Petrobrás é o maior produtor
de petróleo em águas profundas do mundo e, por isso,
altamente respeitada no mundo petrolífero.
Mas a perfuração nos campos do pré-sal vai
representar desafios maiores do que a Petrobras, ou
mesmo, qualquer outra companhia de petróleo já enfrentou algum dia.
E é exatamente esse cenário que me preocupa:
Já está disponível no Brasil e no mundo a tecnologia
necessária para explorar o que já estamos negociando
no mercado e referendando como apoio ao custeio da
saúde e educação?
Em seu artigo, o professor realça a preocupação
do arquiteto do departamento de engenharia naval da
Universidade de São Paulo, Cláudio Sampaio.
“Estamos falando de um ambiente complexo e
agressivo (...) ondas de 10 metros podem aparecer
do nada. Não há soluções de engenharia que podem
ser 100% seguras”.
Sim, precisamos reforçar a quantidade de recursos, mas sem esquecer a qualidade que demanda
tempo de pesquisa e grande investimento por parte
do governo para alcançar o sucesso que esperamos
e prometemos.
É preciso, antes, construir inéditos diagnósticos
de sinais sísmicos, geometria das rochas, composições
químicas e outros tantos estudos.
Meu questionamento está em transferir aos royalties investimentos imprescindíveis ao País, como é o
caso da saúde e educação.
Já penduramos a Petrobras nos royalties, não é?
Desde junho, é sabido que a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou o primeiro leilão para exploração de petróleo na
camada pré-sal por regime de partilha de produção.
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A licitação será feita para exploração do campo
de Libra, localizado na Bacia de Santos e com reservas de 8 a 12 bilhões de barris.
A Petrobras terá participação de 30% no consórcio e as outras empresas poderão ter no mínimo 10%.
É um primeiro passo. Tudo sinaliza que esse
primeiro leilão vai dar certo. Mas é preciso ter os pés
no chão.
E se lá na frente não acontecer de termos petróleo
de forma abundante e tivermos que ter um retrocesso?
Temos que tomar muito cuidado com isso. Não
devemos, aqui no Senado, ir simplesmente aceitando,
pendurando as coisas no ‘prego’ do petróleo, do pré-sal, porque em engenharia tudo é possível; pode dar
tudo certo, e pode dar tudo errado.
É preciso ter serenidade, afinal, decisões açodadas na emoção podem frustrar.
Obrigado!
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a educação brasileira é
historicamente marcada pela polêmica. Registramos,
em especial nas duas últimas décadas, desempenho
altamente positivo no que se refere à inclusão. Mas as
notícias não costumam ser tão favoráveis quando nos
referimos à qualidade.
Essas observações se impõem ao instalarmos a
comissão especial em boa hora constituída pelo presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, para
debater e propor soluções para o financiamento da
educação no Brasil.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgada há menos de uma semana
revelam que 98,2% das nossas crianças de seis a 14
anos frequentavam a escola em 2012.
Revelam também que a taxa de escolarização
das crianças de cinco e seis anos atingiu 92%. Em
2002, apenas 77,2% de crianças nessa faixa etária
estavam na escola.
O número de crianças e adolescentes entre quatro
e 17 anos fora da escola no Brasil caiu 4,8% de 2012
em relação a 2011.
Do ponto de vista estatístico, temos convivido
com seguidos avanços. Em 2012 o país tinha um total de 44,8 milhões de pessoas de quatro a 17 anos,
portanto na faixa etária correspondente aos ciclos da
pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.
Desse total, 41,5 milhões estavam matriculadas
na escola, o que significa que 92,6% das crianças e
jovens brasileiros estão na escola.
O percentual de jovens de 15 a 17 anos, em tese
a faixa correspondente ao ensino médio, que frequentavam a escola em 2012 foi de 84,1% da população
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nessa faixa etária. Dos 10,4 milhões de jovens dessa
idade, 8,7 milhões estão na escola.
Esses números refletem o esforço que o governo
da presidenta Dilma Rousseff tem feito para consolidar
ações estruturantes na área de educação.
Cito aqui a educação infantil, em que os números
ainda não mostram o nível de inclusão desejado. O Governo Federal tem investido na ampliação do número
de creches, firmando parcerias com as prefeituras e
utilizando metodologias inovadoras, como os modelos
pré-moldados.
No ensino fundamental, o governo federal ampliou
o número de escolas em tempo integral. Atualmente,
já são mais de 49 mil unidades com jornada diária de
sete horas. A meta para 2014 é chegar a 60 mil escolas.
Para garantir a permanência dos estudantes do
ensino médio, o MEC está formulando juntamente com
o Conselho de Secretários Estaduais de Educação
(Consed) a proposta do Compromisso Nacional pelo
Ensino Médio, com adesão de todos os estados brasileiros. Atualmente, 86% da oferta do ensino médio
é feita nas redes estaduais de ensino.
Entre as ações estruturantes que o MEC vem
realizando, investimentos em programas como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, e o recém-criado Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica
(Sisutec), bem como a expansão da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica, ajudaram a
impulsionar melhorias consistentes nesta etapa da
educação básica, oferecendo mais oportunidades e
estímulo aos estudantes.
Com a meta de atingir oito milhões de matrículas até 2014, o Pronatec oferece cursos técnicos e
profissionalizantes de forma concomitante ao ensino
médio. Desde o início do programa já foram realizadas
4,2 milhões de matrículas. Já o Sisutec ofereceu em
sua primeira edição mais de 240 mil vagas em cursos
gratuitos de 800 a 1200 horas para alunos já formados no ensino médio que fizeram a última edição do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Esses números, atualíssimos, mostram um quadro positivo do ponto de vista quantitativo, assim como
revelam que o atual governo tem dedicado grande esforço à educação. A evolução é significativa.
Entretanto, do ponto de vista qualitativo, as informações disponíveis trazem grande preocupação. Com
efeito, o índice de analfabetismo funcional da população entre 15 e 64 anos chega a 28% segundo o Ibope.
São pessoas que, mesmo sabendo ler e escrever
um enunciado simples, como um bilhete, por exemplo, ainda não tem as habilidades de leitura, escrita e
cálculo necessárias para participar da vida social em
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suas diversas dimensões, como no âmbito comunitário,
no universo do trabalho e da cidadania, por exemplo.
São ainda excluídos.
Segundo ainda os dados do PNAD, a taxa de literacia no País ultrapassa 90% entre a população com
mais de quinze anos. O índice vai para 96% entre os
menores de quinze anos.
Essa proporção, 90% da população, embute um
dado ainda alarmante. Revela que os 10% restantes,
analfabetos no pleno sentido da palavra, correspondem ainda a 14,1 milhões de pessoas.
Da mesma forma, apesar de todo o esforço de
inclusão, o tempo médio total de estudo entre os brasileiros que têm mais de dez anos foi, em média, de
6,9 anos.
Para padrões internacionais, não se trata de
uma proporção auspiciosa. Nos Estados Unidos são
doze anos; na Coreia do Sul, onze; na vizinha Argentina oito anos.
A explicar esses números está, em particular, o
afunilamento que constatamos no Ensino Médio. Só é
completado no País por 22% da população. São 55%
na Argentina e 82% na Coreia do Sul.
O Brasil ocupa o 53º lugar entre os 65 países
avaliados pelo Pisa e ficou em penúltimo lugar entre
os mensurados pelo Economist Intelligence Unit, em
termos da relação global da qualidade de educação.
Estudos da Fundação Getúlio Vargas afirmam
que 35% das desigualdades sociais brasileiras podem
ser explicadas pela desigualdade no ensino.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
Esses dados mostram, de um lado, que conseguimos grandes avanços, principalmente nos últimos
anos. Mas mostram também que ainda há muito a fazer.
Em 2005 o investimento em educação no país
correspondia a 3,9% do Produto Interno Bruto. A partir
daí, cresceu de forma significativa. Em 2006 passou
para 4,3%, em 2007 para 4,5%, em 2008 4,7%, e em
2009 para 5%. Passaram de 5,8% em 2010 e a 6,1%
em 2011. Calcula-se que esse montante corresponda
a algo próximo a R$ 93 bilhões para 2013.
No mesmo período, as aplicações diretas – excluídos financiamentos e pagamento de bolsas, passaram
de 5,1% para 5,3%. O último relatório da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) mostra que, em relação a outros países, em
2010, o Brasil ultrapassou a Hungria (4,6%), a Itália
(4,7%) e equiparou-se à Suíça (5,6%).
Ainda é, nitidamente, um valor insuficiente. Um indicador nesse sentido é o piso salarial dos professores.
Com muita luta – e me orgulho de ter participado dela –
 conseguimos aprovar a Lei nº 11.738, de
16 de julho de 2008, que estabelece o piso nacional
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para o magistério. Desde esse momento, o piso teve
reajuste de 64%.
Entretanto, ainda enfrenta resistência, tanto assim que 13 unidades da Federação cumprem o piso
salarial como vencimento, ou seja, sem a complementação com gratificações.
O resultado é que, com extrema frequência, o
salário pago a nossos professores – e, claro, aos demais profissionais da educação – estão ainda muito
aquém do que deveria. Sem salários justos e dignos
não conseguiremos superar os desafios que ainda
enfrentamos.
Por tudo isso é que a comissão especial que agora se instala terá muito trabalho pela frente.
Já existem propostas colocadas. A mais conhecida
é a que destina à educação os royalties do pré-sal. Há
outras, porém, como a que abate do saldo devedor da
dívida mobiliária das unidades da Federação os recursos destinados a investimentos na educação ou a que
busca novas vinculações, de que cito como exemplo
a Compensação Financeira pela Exploração Mineral.
O Senado tem tradição no pioneirismo legislativo, quando se trata de garantir recursos à educação.
Reporto-me aos anos 1970, quando aprovou a chamada Emenda Calmon, determinando a vinculação de
recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino,
apesar da intensa resistência do governo militar. Os
princípios da Emenda Calmon foram mantidos e ampliados pela Assembleia Nacional Constituinte.
Temos agora a árdua missão de identificar novas fontes de recursos. Devemos nos dedicar a essa
missão com afinco e com criatividade. Manifesto aqui
a convicção, justificada pela elevada qualificação dos
membros desse grupo que agora se instala, de que
conseguiremos êxito.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – 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 624, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 624, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da
União e de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor de um bilhão,
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seiscentos e quarenta e oito milhões de reais,
para os fins que especifica.
Parecer sob nº 53, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Senador Wilder Morais
(DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Aelton
Freitas (PR/MG), favorável à Medida Provisória; e pela inadmissão das Emendas nºs 1 a 6,
oferecidas perante aquela Comissão.
(Lido no Senado Federal no dia 24.09.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 29.09.2013)
Prazo final: 13.10.2013
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 15, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.095, de 2013 -art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que
institui o Programa Fronteira Agrícola Norte e
dá outras providências.
A matéria tem parecer favorável da CCJ, e depende de parecer da CAE, CDR e CRA.
3
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 98, DE 2002 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.133, de 2013 -Art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98,
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Complementar, naquela Casa), do Senador Mozarildo
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento
para a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, nos termos
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo
da Câmara, com as adequações redacionais.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 43, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.154, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 43, de 2013 (nº 3.078/2011, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que altera o Decreto nº 2.784,
de 18 de junho de 1913, para restabelecer os
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fusos horários do Estado do Acre e de parte
do Estado do Amazonas, e revoga a Lei nº
11.662, de 24 de abril de 2008.
Pareceres sob nos 1.084 e 1.085, de 2013
das Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Aníbal Diniz, favorável, com a Emenda nº
1-CAE, que apresenta; e
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Sérgio Petecão, favorável ao
Projeto e à Emenda nº 1-CAE/CRE.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
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Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
8
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.
9
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
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nais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
35, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e
altera a redação do inciso VIII do art. 84 da
Constituição Federal, a fim de tornar privativa
do Senado Federal a competência para decidir
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
13
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), queque 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.
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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.
14
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE
2008
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 126,
de 2008 (nº 3.772/2008, naquela Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito
da Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980, oferecendo nova disciplina à prisão preventiva para fins de extradição.
Pareceres sob nºs 1.089 e 1.090, de 2013,
das Comissões:
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, pela
aprovação do Substitutivo da Câmara, com
adequação redacional na Ementa;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Randolfe Rodrigues, pela aprovação do Substitutivo da Câmara, nos termos
decisão adotada pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na
Casa de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a denominação do
novo Prédio da Administração da Faculdade
de Direito, no Campus da Universidade Federal
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
16
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, fa-
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vorável, 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.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2013 (nº 808/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres -CMS,
assinado em Bonn, em 23 de junho de 1979.
Parecer favorável, sob nº 1.086, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Jorge Viana.
19
REQUERIMENTO
Nº 733, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).
20
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
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Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO
Nº 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).
22
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).
23
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).
24
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
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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).
25
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).
26
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.
27
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).
28
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).
29
REQUERIMENTO
Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
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30
REQUERIMENTO
Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
31
REQUERIMENTO
Nº 1.017, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473,
de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(regulamentação do exercício da acupuntura).
32
REQUERIMENTO
Nº 1.018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (abono
para benefício de prestação continuada).
33
REQUERIMENTO
Nº 1.019, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
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Justiça e Cidadania (abono para benefício de
prestação continuada).
34
REQUERIMENTO
Nº 1.020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(abono para benefício de prestação continuada).
35
REQUERIMENTO
Nº 1.043, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (proibição do uso de cigarros em
parques infantis e áreas de prática esportiva).
36
REQUERIMENTO
Nº 1.049, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 206, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (isenção do pagamento de direitos autorais em serviços de
hospedagem).
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco
União e Força/PTB – MT) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 56 minutos.)
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Ata da 171ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 3 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim e Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 18 horas e 25 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
nº 291, de 2012, do 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
a docência e a seus diplomas a titulação mínima para
ingresso no magistério da educação superior pública.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
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A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2012 (nº 3.044/2008, na Casa de origem), 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 de ensino.
A Presidência comunica que ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 1-CE (Substitutivo), como conclusão
do parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Ao Projeto foi oferecida a Emenda nº 2-Plen.
É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A matéria retorna à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, para análise da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está convocada sessão solene conjunta do Congresso Nacional a
realizar-se no dia 7 de outubro do corrente, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado Federal,
destinada a comemorar os 60 anos da Petrobras.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência recebeu do Ministro da Fazenda, Senhor Guido Mantega, o Aviso nº
326/2013, na origem, autuado como Aviso nº 18/2013CN, encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de
2008, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano,
referente ao 2º trimestre de 2013.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O calendário de tramitação, estabelecido nos termos do art. 120 da Resolução nº 1,
de 2006-CN, será publicado.
É o seguinte o calendário:
Leitura: 3/10/2013
Até 8/10
prazo para publicação da matéria;
Até 23/10
prazo para apresentação de relatório;
Até 30/10
prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
Até 6/11
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 outubro do corrente.
O Expediente será encaminhado à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa,ofício que será lido.
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É lido o seguinte:
(*) Of. SANF nº 17/2013
Brasília, 2 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar Ata de Reuniões do
Grupo Parlamentar Brasil-Georgia, realizada em vinte
quatro de setembro, último.
Além do relato das ações desenvolvidas a partir
da sua criação, foram admitidos no Grupo Parlamentar
o Senador Jarbas Vasconcelos e o Deputado Atila Lins.
Na oportunidade, sirvo-me da presente para solicitar a Vossa Excelência a publicação da Ata de Reunião do Grupo Parlamentar Brasil-Georgia.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões de apreço e consideração. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
* Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (vide item 4.1)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Presidente, só para formalizar o meu pedido de inscrição como
Líder para falar. Já está aí a autorização.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Já está aqui a autorização.
O Senador Mozarildo Cavalcanti falará como Líder. É o primeiro Líder inscrito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Excelência, eu só quero apresentar duas questões brevemente a V. Exª e ao Plenário.
A primeira questão: eu quero-me somar ao conjunto de Senadores que, no dia de ontem, reiterou ao
Presidente, Senador Renan Calheiros, que reexaminasse o requerimento para o pagamento da gratificação
de desempenho dos servidores da Casa. Um conjunto
de 50 Senadores da Casa, Sr. Presidente, no qual eu
me incluo, subscreveu...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – E eu, também; o Senador Mozarildo, também.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – O senhor e o Senador Mozarildo, então, 52 Senadores. Ou seja, a ampla maioria
dos Senadores, dos membros da Casa, questionaram
o Ato da Mesa do Senado nº 52, de 2013, que revogou o ato anterior da Casa, fixando o período para a
avaliação de desempenho dos servidores, o que inviabiliza a concessão de gratificação desses servidores.
Nós, Sr. Presidente, tanto eu quanto o senhor – e
eu creio que a maioria dos Senadores –, estamos e nos
aliamos entre os primeiros a apoiar quaisquer medidas
no sentido da contenção dos gastos. Eu sou o primeiro a
reiterar a máxima de que palavras convencem e exemplos arrastam. Acredito que aos exemplos que esta Casa
tem que dar para a contenção de gastos deve ser dada
sequência. A esses exemplos de contenção de gastos
deve ser dada sequência. Agora, não me parece ser
adequado, como se diz, a corda arrebentar sempre no
lado mais fraco. Não me parece que essa contenção,
que modificar gratificação de servidores, um direito adquirido pelos servidores do Senado que não representa
gastos a mais para o Senado, signifique ou represente
demasiada redução dos gastos do Senado.
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Por isso, quero me somar aos Senadores que,
no dia de ontem, aqui, fizeram esse apelo ao Presidente, para a revogação desse Ato da Mesa Diretora,
o que já tinham feito subscrevendo o requerimento,
assim como V. Exª, assim como o Senador Mozarildo,
assim como o conjunto de outros Senadores que aqui
se manifestaram da tribuna ou utilizando o microfone.
Eu queria, além disso, Sr. Presidente, apresentar – o Senador Mozarildo quer falar sobre esse tema;
eu tenho só mais outra questão –, uma outra questão.
A Comissão de Ética da Presidência da República
entendeu, em decisão desta quarta-feira, em decisão de
ontem, que o Sr. Elano Figueiredo, que foi designado,
em sabatina feita nesta Casa, Diretor da Agência Nacional de Saúde... Foi reconhecido ontem, em decisão
por parte da Comissão de Ética da Presidência da República, que este não teve conduta ética. A Comissão
de Ética da Presidência da República entendeu que, ao
omitir do seu currículo enviado ao Governo e ao Senado
a informação de que trabalhou para empresas privadas,
ele não teve conduta ética. E entendeu aquela Comissão
de Ética da Presidência da República que ele deveria
ser afastado, deveria ser demitido.
A informação que temos no dia de hoje é de que
o Sr. Elano Figueiredo pediu demissão da sua função.
Isso, no meu entendeu, Sr. Presidente, causa constrangimento para o Senado, porque apresentamos aqui
uma questão de ordem para que a decisão, a sabatina
feita por parte do Senado ao Sr. Elano Figueiredo fosse
anulada, fosse tornada sem efeito. Nós não o fizemos e,
em decorrência disso, o que ocorre é que a Comissão
de Ética de outro Poder, do Poder Executivo, passa a
nos dizer o que é ético.
Parece-me que isso foi desnecessário. Não precisávamos, nós, do Senado da República, com a atribuição que temos de fazer sabatina dos dirigentes de
agências reguladoras, ter passado por esse constrangimento. Poderia ter sido acatada a questão de ordem que
formulamos, que a Liderança do PSOL, que eu formulei
à Mesa do Senado e o próprio Senado ter revisto isso.
Agora, a Comissão de Ética da Presidência da
República acatou, na verdade, os termos daquela
questão de ordem que fizemos aqui no plenário do
Senado. Obviamente não foi motivada por nós, mas
acatou os mesmos termos que aqui fizemos, e o Sr.
Elano Figueiredo não é mais diretor da Agência Nacional de Saúde.
Eu só queria registrar que, enfim, esse é um
constrangimento por que não precisava o Senado da
República passar.
Obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem!
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Vamos à lista de oradores inscritos: Wellington
Dias, Jorge Viana, Osvaldo Sobrinho, Cristovam Buarque, Ricardo Ferraço, Rubem Figueiró, Vanessa
Grazziotin e Walter Pinheiro.
O Senador Walter Pinheiro é o primeiro orador
inscrito.
Antes de V. Exª subir na tribuna, pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Paim, só para me associar ao que
disse o Senador Randolfe em relação aos cortes nos
salários e nas gratificações dos servidores. Realmente
é inexplicável que a economia seja feita aí, inclusive
com corte de horas extras. Muitas sessões nossas aqui
vão até 11 horas da noite, ficam tanto os servidores
aqui quanto os nossos motoristas, e tem um banco de
horas que não dá para cobrir de jeito nenhum as horas
que eles trabalham.
Então realmente eu entendo que não é por esse
caminho que devem ser feitos os gastos desnecessários do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Mozarildo
Cavalcanti. Eu faço parte dos 51 Senadores que assinaram esse ofício. Boa ideia.
Como primeiro orador inscrito presente, passo a
palavra ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
próxima semana, nós vamos ter oportunidade, aqui no
Senado, particularmente na Comissão de Constituição
e Justiça, de debater um tema importantíssimo, que
polarizou as atenções e, ao mesmo tempo, é um tema
de suma importância principalmente para a política de
atendimento à saúde nos Municípios brasileiros.
E me refiro à proposta de recursos para a saúde.
Óbvio que nós vamos, sob a relatoria do Senador Eduardo Braga, inserir esse tema na PEC que está tratando do orçamento impositivo. Inclusive Senador Paulo
Paim, a proposta de separar essas emendas no seu
contexto em torno de 50% para a saúde é uma busca
de ampliar os recursos para a saúde aqui no Parlamento. E é claro que, ajustada a isso, a possibilidade
de as emendas serem executadas também no custeio,
essa execução traz um novo alento tanto para a saúde
quanto também, Senador Mozarildo, para os Municípios, já com seus cofres extremamente combalidos.
Então, é fundamental esse debate de quarta-feira, aliás, terça-feira, perdão, porque o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça antecipou a reunião daquela Comissão para terça-feira, para permitir,
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inclusive, que a matéria possa ser apreciada depois,
pela Comissão de Orçamento, como parte decisiva da
nossa LDO para 2014.
Mas é importante chamar a atenção de uma
coisa, Senador Mozarildo. E essa é a preocupação
sobre a qual eu dialoguei hoje de manhã com alguns
servidores dessa área, principalmente com a Associação dos Auditores do Tribunal de Contas. Eu estou
extremamente preocupado, Senador Mozarildo, com a
gestão nos Municípios. Permitir esse repasse de 50%
como emenda para os Municípios, ajustar a questão
do custeio, o que é fundamental para resolver problemas cruciais, mas creio que seria importante adotar
algumas preocupações, ou melhor, algumas iniciativas.
Imaginemos o seguinte, Senador Mozarildo. Façamos uma emenda para um Município, ou no interior
do seu querido Roraima ou no interior da Bahia. Essa
obra foi iniciada e, no ano seguinte, o prefeito tem que
dar continuidade à obra. Admitamos que a emenda de
V. Exa só tenha conseguido cobrir 30% do início daquela
obra. Para o ano, V. Exa tem que continuar aportando
recursos para a obra continuar. E restarão duas situações se V. Exa não proceder assim: ou o prefeito terá
que botar recursos próprios, porque ele será obrigado
a continuar essa obra, ou o prefeito será julgado como
irresponsável, ou melhor, como quem cometeu um crime, portanto julgado por improbidade administrativa e
condenado a devolver para os cofres públicos aquela
primeira parte, inclusive, que ele montou. E ainda pior
do que isso é o risco do abandono de uma obra que,
como diz Caetano Veloso em uma de suas músicas,
“é ainda construção e já é ruína”.
Portanto, creio que a proposta apresentada pelo
Relator, o nosso Líder Eduardo Braga, é corretíssima.
A posição do Governo em querer aproveitar esse momento e também tratar da questão do custeio é correta mais ainda, mas eu queria chamar a atenção e
estabelecer esse diálogo com o nosso Relator e com a
Comissão de Constituição e Justiça, para que tomássemos essa medida complementar no que diz respeito à preocupação com a execução desses recursos.
Mais ainda, Senador Mozarildo, outra coisa me
chama a atenção e eu acho que não podemos perder a
oportunidade. Eu também fui provocado por essa mesma
associação no que diz respeito a aumentar a capacidade – não é fiscalizar nem estar no pescoço de ninguém
– de execução, Paulo Paim, desses recursos da saúde,
porque, senão, nós poderíamos entrar numa seara...
Eu estou fazendo aqui o que poderia até chamar
de ilações, mas quero chamar muito mais de projeções. Vamos supor que, para frente, recebamos um
volume expressivo de recursos para a saúde, mas que,
na garantia do acompanhamento, da fiscalização, da
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transparência e no aspecto da execução, essas coisas falhem, por exemplo. Então, nós vamos botar um
volume de recursos para a saúde e não vamos ter, na
ponta, efetivamente, o serviço executado ou prestado.
Seria importante que essas preocupações pudessem estar contidas na matéria tão bem relatada
pelo nosso Líder Eduardo Braga, na Comissão de
Constituição e Justiça.
E há ainda outra parte que eu julgo importante.
Houve uma campanha, em todo o País, para que pudéssemos aumentar os recursos para a saúde. E eu
diria, até de forma mais incisiva, que o correto é amarrarmos, cada vez mais, a disponibilidade de recursos
para a saúde. Isso é importante. Ainda que tenhamos
ficado aqui entre a questão dos 10% da receita bruta
e o percentual da receita corrente líquida, eu diria até
que foi a movimentação do possível para chegar à garantia desses repasses para a saúde.
Eu tenho insistido muito nisso, Senador Mozarildo. E
V. Exª é testemunha do meu posicionamento nessa questão. Acho que o Programa Mais Médicos é um programa
correto, importante, mas eu diria que faltam alguns complementos. Eu não vou chamar de complemento verbal,
porque estaríamos tratando muito mais de português. Aí
eu teria que direcionar o meu discurso, Paulo Paim, para
os professores, mas agora se trata da saúde.
Então, portanto, é um complemento decisivo que
está faltando e que é o seguinte: na medida em que a
gente põe mais médicos, nós vamos ter mais serviços.
É importante cobrir essa lacuna ou preencher essa lacuna? É importante. É importante pensar também na
estrutura que estará em volta desse médico que vai
trabalhar em um posto de saúde da família, que vai
trabalhar em uma pequena cidade do interior – e me
refiro aos outros profissionais da saúde.
É importante pensarmos também, Senador Mozarildo, que, agora, com mais médicos, nós vamos ter
mais demandas por exames laboratoriais, mais demandas por busca de diagnósticos via imagem, que
é a ferramenta deste novo tempo, e vamos demandar,
inclusive, mais remédios. Uma vez diagnosticado, uma
vez identificado o problema, precisa-se entrar com a
solução. Essas três estruturas a que me referi aqui:
mais laboratórios, mais imagens e mais medicamentos
demandam, todas elas, uma estrutura brutal.
Eu não tenho, Senador Mozarildo, não só equipamentos para mais imagens, como não tenho mais
profissionais tão preparados assim para a avaliação
dessas imagens. É fácil alguém dizer que olha a imagem pelo ultrassom... Não é assim que se processa.
Eu, por exemplo, Senador Mozarildo, do ponto de vista
da minha profissão, eu teria condição de dizer a V. Exª
como se processa aquela imagem; mas, se o senhor me
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apresentar a imagem, sou completamente analfabeto
para dizer o que é aquilo. Isso não é minha formação.
Eu entendo até o processo que gera a imagem – entendo até mais que os médicos...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... mas, quando sai o resultado é como se a
mim estivesse sendo apresentado algo completamente
distante de meus olhos. Portanto, eu preciso de gente
especializada para essa análise e preciso de gente, especializada ou formada, para a operação desses equipamentos. E aí nós estamos discutindo, por exemplo,
a introdução de novos mecanismos para que a gente
tenha a capacidade de fazer isso também a distância
por meio da telemedicina. Aí eu demandarei mais coisas. Precisarei, inclusive, de banda larga. O Estado de
V. Exª está pleiteando banda larga para comunicação
simples, quanto mais para essa tão sofisticada.
Transmitir uma imagem, Senador Mozarildo, por
exemplo, para identificar o sexo de uma criança. Aquela
imagem, quando é transmitida pela Internet, carrega
muito mais do que um texto, do que uma fala. É o que a
gente chama de muito mais “pesada”, precisa de mais
bytes, portanto, precisa de mais banda.
Ali, Senador Mozarildo, não cabe a história do chuvisco. Aí, o médico vai dizer assim: “Olha, eu estou vendo
a imagem, aqui, mas como está com sombra...” Antes, o
povo chamava de fantasma na televisão. Não cabe isso.
Ali cabe, nesse novo tempo – nós estamos falando do
tempo digital, Senador Mozarildo –, um ou zero. O médico
vai receber a imagem ou não vai ver a imagem. Ela não
chega, é um ou zero. É assim que funciona.
Então, ou há o funcionamento da rede perfeitamente, ou não há negócio de imagem com chuvisco.
Já imaginou, Senador Mozarildo, do lado de lá,
se V. Exª, que é médico, recebe uma imagem para
examinar e alguém diz assim: “Ô Mozarildo, bote um
Bombril aí na antena.” Mas que Bombril?! Era o que o
povo fazia na televisão, antigamente, para tirar o chuvisco. Não resolvia nada, mas o povo botava.
Então, portanto, Senador Mozarildo, é fundamental que a gente discuta mais recursos para a saúde,
para entender que, agora, nós vamos ampliar. Para que
o atendimento chegue à excelência, para que o Mais
Médicos consiga trabalhar, para que o Mais Médicos
surta efeito, eu vou precisar de mais recursos para a
gente poder operar, efetivamente, o funcionamento do
Sistema Único de Saúde em todos os cantos.
Assim como nós estamos brigando, Senador
Mozarildo, para chegar a banda larga lá na sua querida Roraima, nós precisamos brigar para chegar esse
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atendimento de banda larga na saúde, em tudo quanto é lugar.
Parece-me, inclusive, que o Estado de V. Exª tem
15 Municípios, se não me falha a memória. Então, nós
precisamos chegar com isso a uns 15 Municípios, nos
417 da Bahia.
Portanto, é fundamental isso que nós vamos votar terça-feira.
O Orçamento impositivo ajuda? Ajuda, mas mais
recursos para a saúde ajudam muito mais para a gente
tentar fazer mais por essa saúde.
Um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senador Walter Pinheiro, quero cumprimentar V. Exª e parabenizá-lo, mesmo, pela abordagem perfeita que faz dessa questão desse programa
Mais Médicos. Eu sou, inclusive, Relator revisor e acabamos de aprovar, na Comissão Mista, um relatório,
um parecer do Relator que foi bem melhorado. Ele
acatou várias das minhas sugestões, mas, evidentemente, muitas estão fora. Por exemplo: a questão dos
recursos. Têm de estar... Ora, se hoje não há recursos, com uma quantidade enorme de Municípios sem
médico, imagine quando você coloca o médico, e aí
não deveria ser esse Programa Mais Médicos, mas
mais profissionais da saúde porque o médico... Eu
tive agora, recentemente, um comunicado de um colega, há pouco tempo formado, estava num Município
onde há um hospital com 30 leitos. Ele estava lá com
alguns pacientes graves, chegou um paciente que foi
acidentado, politraumatizado, uma árvore caiu em cima
dele, com fraturas em vários lugares e ele sozinho, o
técnico de raios X não podia operar os Raios X que
estava quebrado. Ele ficou num dilema e me perguntou: “O que eu faço? Se eu saio daqui do hospital e um
desses pacientes, que estão graves, morrer, eu posso
ser responsabilizado; se eu deixar esse paciente que
está com sinais de hemorragia interna, e for só com o
motorista para Boa Vista e ele morrer no caminho, eu
também sou responsável. Aí eu disse: “Não, a conduta
correta é a seguinte: registre no livro de ocorrências
do hospital o fato e vá acompanhar o doente que está
mais grave.” Foi o que ele fez e felizmente deu certo,
ele foi e voltou e não teve nenhum problema.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Mas, na verdade, eu consigo colocar na
Medida dos Mais Médicos que o Governo terá cinco
anos para reformar construir e equipar as unidades de
saúde em todos os Municípios; segundo, que, na verdade, possamos ter – isso não foi aprovado – uma carreira
de Estado para os médicos porque sem a carreira ...
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Está aqui o projeto.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Exatamente. Está aqui o projeto. Sem
essa carreira de Estado, é também querer exigir que o
médico – dizem que o médico é sacerdote. Mas não é
santo. Ele tem família para sustentar, ele tem que se
atualizar permanente, ele não vai para o interior, onde
não há equipamento, onde ele põe em risco a reputação dele e a vida dos pacientes, e, ainda por cima,
ganha mal, não tem perspectiva de ascender a nada
porque ele foi para o interior. Eu vivi esse problema
pessoalmente, me formei há 44 anos, voltei para Roraima porque é a minha terra e ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – ... por uma questão de sentimento e
de orgulho de voltar, mas, realmente, eu enfrentei situações dificílimas que qualquer médico, ainda hoje,
enfrenta quando está num Município sem recursos.
Então, eu até disse isso, vamos também usar aqui um
cacoete da Medicina, o Mais Médico é um programa
emergencial, para não dizer outras palavras, no mínimo
emergencial, e já vem se arrastando desde a época em
que me formei, em 69. Portanto ter essa medida agora
é importante? É. É possível contornar certos óbices?
É. Agora, não podemos eternizar isso sob vários aspectos. Inclusive também coloquei, e o Relator acatou,
que nós disciplinemos a questão do funcionamento das
escolas de saúde, de Medicina, e garantamos a elas...
Porque o Ministério da Educação aumentou o número
de vagas nas escolas de Medicina, mas não aumentou
o número de professores, não aumentou o número de
laboratórios. Então, em uma turma que comporta 40,
serão 70, 80, com o mesmo corpo de professores, com
os mesmos laboratórios. Então, é preciso que façamos
essa emergência, mas é preciso darmos remédios que
curem, definitivamente, esse problema, já que estamos
falando de saúde. É preciso, de fato, haver uma política
de Estado para resolver essa questão, porque, depois
da vida, o bem maior que o ser humano tem é a saúde.
Muito obrigado pelo aparte.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu que agradeço, Senador Mozarildo.
Vou concluir, Senador Paulo Paim.
Inclusive, amanhã, o Ministro da Saúde estará
em Bom Jesus da Lapa, mais perto de Brasília até do
que de Salvador – de Bom Jesus da Lapa a Salvador,
devem ser quase mil quilômetros, um pouco menos,
mas daqui para lá é até mais perto. O Ministro da Saúde estará lá fazendo um mutirão da saúde, junto com
o Governador Jaques Wagner. Eu até não poderei par-
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ticipar, porque tenho outros compromissos em Salvador, então não devo acompanhar o nosso Ministro da
Saúde nem o Governador.
Mas uma das questões para a qual quero chamar
atenção é essa, Senador Mozarildo. Concordo plenamente com a imagem, a figura de imagem que V. Exª
faz. Fizemos o pronto-socorro: Mais Médicos. Agora,
vamos para o hospital de referência, a alta especialização; vamos fazer o chamado atendimento da saúde
na sua plenitude. Então, a primeira contribuição que
podemos dar é, na terça-feira, aprovarmos mais recursos. Depois, aprovarmos aqui a carreira médica. É
fundamental fazermos isso. Depois, discutirmos aqui
a questão dos outros profissionais. Arrasta-se nesta
Casa a definição dos agentes comunitários de saúde.
Precisamos resolver o problema.
Estou, inclusive, Senador Mozarildo, em conjunto com a Fiocruz e a Secretaria de Saúde da Bahia,
desenvolvendo – aí, já é um pouco o meu lado profissional – sistemas para usarmos com os agentes comunitários de saúde, com a experiência piloto na Bahia,
junto com a Fiocruz, mas é importante que aprimoremos o trabalho dessa gente e criemos as condições
para o trabalho. Eles são fundamentais. Eles visitam
casas todo dia. Portanto, podem ser portas de entrada.
E portas, inclusive, bem abertas para se administrar,
cada vez mais, essa situação da saúde. Portanto, é
fundamental que tenhamos esse olhar.
Já aprovamos a medida provisória na Comissão,
e agora ela virá aos dois plenários: primeiro, vai para
a Câmara; depois, vem para cá.
Mas é importante que a gente não se contente,
não se aquiete com o Mais Médicos. Vamos entrar na
linha do mais...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... agora é quero mais. Mais Médicos abriu
a porta, mais profissionais de saúde – temos que seguir esse caminho –, mais recursos, mais condições,
para atendermos tudo isso que será agregado agora
ao programa, por isso que volto a insistir: vamos ter
mais demanda, portanto, vamos nos preparar até para
poder ajudar e socorrer os Municípios para que tenham
condição de, em conjunto com o Governo Federal e os
governos estaduais, botar mais saúde para funcionar,
e muito bem, em nosso Brasil.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro. Houve uma permuta aqui, eu me comprometi,
devido ao voo do nosso Senador.
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Senador Osvaldo Sobrinho, com a palavra, como
orador inscrito; permuta feita com o Senador Mozarildo
Cavalcanti, que gentilmente concordou com a permuta.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro quero agradecer ao Senador Mozarildo
Cavalcanti, grande Senador do meu Partido, PTB, e que,
externando sempre a sua bondade, me cedeu a troca
para que eu fizesse este pronunciamento, até porque
eu terei audiência no Ministério da Comunicações daqui
a pouco e, portanto, praticamente remontou a agenda.
Mas, quero, antes de iniciar o meu pronunciamento, também parabenizar o Senador Ruben Figueiró, porque hoje aniversaria. Ruben Figueiró completa
hoje mais um ano de idade, idade essa prestada de
serviço à Nação, ao povo sul-mato-grossense, a todos
aqueles que, de uma forma ou de outra, conhecem o
Ruben e sabem que ele é uma das pessoas que dedicou a sua vida, o seu trabalho, a sua inteligência, em
prol da causa pública.
Portanto, em nome do povo do Estado de Mato
Grosso, quero, antes de começar o meu pronunciamento, desejar muitas felicidades ao Senador Ruben
Figueiró e que Deus abençoe a sua vida, sua família,
para que ele possa sempre, com saúde, com inteligência e competência – que nunca lhe faltou –, dedicar
mais a sua vida ao povo que, logicamente, sempre
confiou no seu trabalho e na sua luta.
Parabéns ao Senador Ruben Figueiró.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo o
IBGE, o analfabetismo no Brasil cresce pela primeira
vez desde 1998. Foram identificadas 13,2 milhões de
pessoas que não sabiam ler nem escrever, o que equivale a 8,7% da população total com 15 anos ou mais.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios, referente a 2012 e divulgada na última
sexta-feira – levantamento que consultou 147 mil domicílios em todo o Brasil –, em 2011, eram 12,9 milhões
de analfabetos, proporção equivalente a 8,6% do total.
O Nordeste concentra 54% do total de analfabetos
do País. Já no Centro-Oeste, a taxa de analfabetismo
alcançou 6,7% em 2012, acima dos 6,3% observados no ano anterior. A menor taxa de analfabetismo
foi apurada na Região Sul, onde 4,4% da população
com idade igual ou superior a 15 anos não sabe ler e
escrever. No Sudeste, a taxa de analfabetismo chega
a 4,8%, e no Norte, é de 10%.
Importa salientar a questão do crescimento vegetativo, ao analisar esses números, porque o analfabetismo se acentua especialmente entre a população mais
velha. Entre os que têm 60 anos ou mais, 24,4% não
sabem ler ou escrever. Na faixa etária dos 40 aos 59
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anos, a proporção corresponde a 9,8% do total. Dentre
as pessoas de 30 a 39 anos, 5,1% são analfabetos; e,
na idade entre 25 e 29 anos, a taxa é de 2,8%.
Outra constatação importante da pesquisa se refere aos indicadores nível de escolarização, que cresceu
em 2012. O número de estudantes com nível superior
completo chegou a 14,2 milhões, um aumento de 6,5%,
em relação aos dados de 2011. Entre as pessoas com
25 anos ou mais de idade, 12% tinham esse nível de
escolaridade. Antes, em 2011, a proporção era de 11,4%.
O IBGE verificou que:
11,9% da população com 25 anos ou mais de
idade não têm qualquer instrução, ou têm menos
de um ano de estudo. Um ano antes, tal proporção era de 15,1%. Com ensino fundamental
incompleto ou equivalente, estavam 33,5% do
total da população dessa faixa etária. Isso indica um acréscimo em relação a 2011, quando
31,5% tinham nível de instrução semelhante.
Na opinião dos técnicos que gerenciaram a pesquisa, o aumento da proporção de pessoas com ensino
fundamental incompleto pode estar ligado diretamente
à redução do volume de pessoas com pouca, ou mesmo nenhuma instrução.
Mesmo assim, o analfabeto pobre vive mais e,
portanto, pesa na estatística. Por isso, o presidente
do Ipea afirmou, em entrevista nesta terça-feira, que
considera a preocupação com o analfabetismo meritória, porém exagerada, uma vez que antigamente o
analfabeto pobre morria mais cedo e agora vive mais.
Assim, “a interrupção da queda do analfabetismo, em
2012, pode estar relacionada com a maior expectativa
de vida da população brasileira”.
Entretanto, cabe ressaltar que nem por isso os
números do IBGE deixam de preocupar. Anteontem,
o jornal O Estado de S. Paulo publicou a seguinte advertência – abro aspas:
“Em vez de aumentar o número de pessoas
preparadas para enfrentar o ambiente competitivo de um mercado de trabalho cada vez
mais sofisticado em termos tecnológicos, a
educação brasileira está no caminho inverso.
E, com isso, o Brasil permanece com um importante segmento da população à margem
do processo econômico, por falta de instrução,
o que agrava a desigualdade social. Esse é o
atestado do fracasso da política educacional
adotada nos últimos anos. Ela agitou bandeiras politicamente vistosas, como a adoção do
sistema de cotas raciais, a democratização do
ensino superior e a criação de [novas] universidades, mas revelou-se incapaz de alfabeti-
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zar e preparar milhões de brasileiros para o
mercado de trabalho, negando-lhes, com isso,
as condições para que possam se emancipar
econômica e socialmente” – fecha aspas.
Neste contexto, faz-se mister observar que as
estatísticas de que falamos não contemplam os analfabetos funcionais e passam longe de examinar o impacto destes nos indicadores oficialmente divulgados.
Em que pese a existência de políticas públicas especificamente voltadas à educação de jovens e adultos,
fundadas no preceito constitucional que lhes assegura o
direito público subjetivo ao ensino fundamental público
e gratuito e nas disposições da Lei de Diretrizes e Bases do País que garantem flexibilidade da organização
do ensino básico, inclusive a aceleração de estudos e
a avaliação de aprendizagens extraescolares, a grande
verdade é que faltam investimentos, falta valorizar o professor, falta respeito e dignidade ao ambiente escolar.
Enquanto isso, sobram desculpas e pretextos que
insistem em sabotar as boas ideias e em desvirtuar as
ações necessárias à devida prioridade que a educação
reclama merecer deste País.
Dizia eu ontem, aqui mesmo desta tribuna, que a
classe política e, sobretudo, os governantes precisam
estar em constante alerta para detectar e interpretar
os sinais de alerta que lhes chegam pelos diversos
instrumentos e canais de expressão da sociedade.
Os dados estatísticos levantados pelo IBGE, a
opinião dos técnicos e a manifestação editorial do
Estadão, aqui citada, certamente haverão de sensibilizar, tanto o espírito crítico da opinião pública, quanto
os brios de nossas autoridades, para que atentemos,
enquanto é tempo, para a única via que de fato conduz
à liberdade do ser humano e ao desenvolvimento das
nações: a trilha iluminada das letras, que é o único e
incontornável caminho da educação.
Quero dizer, Sr. Presidente, que temos lutado,
temos tentado, temos colocado sempre que podemos
a nossa opinião sobre essa matéria.
Hoje, nós vemos que, em grande parte do Brasil,
os professores das universidades federais, estaduais,
do ensino fundamental estão em greve, porque as
condições, na verdade, apertaram todos.
É necessário que os nossos governantes, nas três
esferas, olhem com carinho, com respeito aqueles que
fazem educação, aqueles que plantam a semente do progresso, do desenvolvimento em todo este imenso País.
Se não investirmos em educação, nós não teremos o futuro tão esperado. Se não investirmos em
educação, nós teremos um futuro sombrio. Se não
investirmos em educação, tenho certeza de que nós
vamos ficar caídos ao longo do caminho tão bonito que
preparamos para o futuro.
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É lamentável, mas, em qualquer instância em
que estivermos, no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas estaduais, seja no Executivo, temos que
tentar buscar todos os meios para colocar recursos
para a educação pública e gratuita neste País, sem
nenhuma aversão ao tipo de educação. Educação pública e gratuita é obrigação do Estado como um todo.
Muito obrigado, senhores.
E quero agradecer ao Senador Mozarildo, mais
uma vez, pelo carinho que teve comigo ao fazer a troca
desse espaço, para que eu pudesse trazer as minhas
lamentações.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Permita-me apenas um aparte, Senador Osvaldo?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Com muita honra. O aparte de V.
Exª engrandece o meu pronunciamento, tenho certeza disso.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – V. Exª, que veio de Mato Grosso, representando
aquele Estado extraordinário, dá mostras para o que vem,
fortalecendo a educação. É um homem constitucionalista,
um grande prócer respeitado nessas matérias no Estado
de Mato Grosso. V. Exª vem aqui fortalecer a educação,
fortalecer essa base. Vem de Mato Grosso para o Brasil,
pregando aqui na tribuna do Senado. Então, quero aqui,
em nome dos catarinenses, nós catarinenses, cumprimentá-lo. E siga neste caminho, Senador Osvaldo, porque vale a pena, vale a pena. V. Exª vem representando
Mato Grosso, onde há milhares de catarinenses que para
lá foram, e alertando que a educação seja uma coisa
fundamental, pois é a base, o alicerce para tudo, tanto
lá como no Brasil inteiro. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Muito obrigado, Senador Maldaner.
O povo de Santa Catarina, inclusive, enobrece
muito o Mato Grosso. Temos lá uma população muito
grande de catarinenses, que foram para progredir e
fazer o Estado crescer.
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Osvaldo.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Com prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senador Walter Pinheiro há pouco
falou sobre saúde, e eu o apartei e disse que, depois
da vida, o bem maior que o ser humano tem é a saúde. E diria até que a saúde é irmã gêmea, se não siamesa, da educação. A educação e a saúde têm que
caminhar juntas, porque um povo bem instruído sabe
tomar cuidados de prevenção. Portanto, não adoece
por ignorância ao não ter contato com coisas que cau-
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sam doenças. Há, também, a questão da consciência
de que é preciso vacinação, outros cuidados médicos
e exames periódicos. Então, a educação é muito importante, porque promove justamente a ascensão das
pessoas mais pobres a uma condição de vida melhor.
Não há outro caminho, porque o outro caminho é aquela história de receber coisas dadas. Então, eu gostaria muito de parabenizar V. Exª por abordar um tema
importantíssimo para o nosso País, que, infelizmente,
não tem investido nem na saúde, nem na educação
na medida exata. Eu li, hoje, com muita tristeza, que a
USP caiu no ranking das universidades internacionais.
Portanto, nós não temos nenhuma universidade entre
as 200 melhores do mundo. Isso é muito lamentável.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Lamentável mesmo.
Na verdade, Senador – eu serei bastante rápido –, o
jusnaturalismo foi sobreposto pelo juspositivismo, porque
o cidadão renunciou o seu direito de fazer justiça com as
próprias mãos, de dar educação, alimento e segurança
para os seus filhos; ele renunciou a tudo e entregou ao
Estado. Aí se deu o juspositivismo. Depois veio o contrato social, que foi muito pregado por Rousseau. Mas,
lastimavelmente, com tudo isso, nós não avançamos.
Hoje, em relação às funções principais do Estado,
que são segurança, educação e saúde, nós não estamos atingindo esse objetivo. E é obrigação do Estado.
O Estado especializou-se somente na arrecadação, e
as três funções básicas do Estado o cidadão não tem
recebido. Isso causa tristeza. É necessário começarmos a nos preocupar com isso.
As ruas falaram no mês passado, e falam sempre.
Falam através das suas ações, das suas manifestações de revolta. Se nós não escutarmos esse rancor
da rua, essa fala da rua, logicamente nós estaremos
no caminho errado da história e vamos sofrer muito, e
as gerações futuras sofrerão muito também.
Portanto, é necessário que o Estado assuma a
sua obrigação, praticando aquilo que foi protagonizado
no juspositivismo.
Muito obrigado aos senhores, e bom fim de semana. Que Deus abençoe a todos nós.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Osvaldo Sobrinho, que fez o seu pronunciamento, preciso como
sempre.
Agora, passamos a palavra, como Líder, ao Senador Mozarildo Cavalcanti, e, em seguida, falará o
Senador Casildo Maldaner.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs.
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Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje, lamentavelmente, venho de novo a esta tribuna para denunciar e
chamar a atenção dos órgãos de fiscalização – Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União,
Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado – para alguns números que são surpreendentes.
Sr. Presidente, em 2007, quando assumiu esse
atual Governador, que ainda está sub judice para ser
julgado no Tribunal Superior Eleitoral por várias corrupções eleitorais, o nosso Estado era um; depois que
ele assumiu, passou a ser outro.
Eu vou arredondar aqui a população do meu Estado para 500 mil habitantes. O Estado recebeu, em 2007,
R$1,011 bilhão, em números redondos. Consequência do
quê? De transferências constitucionais da União, transferências voluntárias, arrecadação estadual e – leia-se
aqui – operações de crédito. Quer dizer, o Estado se endividou além do que estava recebendo: R$1,971 milhão.
Em 2008, o Estado recebeu R$1,211 bilhão, em
números redondos. De novo, em operações de crédito:
R$49 milhões, em números redondos.
Em 2009, o Estado recebeu, ao todo, R$1,659
bilhão, arredondando. Quero também aqui chamar a
atenção para o fato de que, em 2009, foi novamente
contraída operação de crédito. Quer dizer, o Estado se
endividou em mais R$162 milhões.
Em 2010, o Estado recebeu R$1.829.820.914,99,
e mais R$149 milhões em operação de crédito.
Em 2011, o Estado recebeu, dessas diversas
fontes que eu já citei, R$2.098.403.147,21.
Em 2012, vejam que vai em uma ascendente,
recebeu R$2.681.031.786,23.
Em 2013, só no primeiro semestre, recebeu
R$1.509.794.434,28 e, repito, a cada ano se endividando mais.
Hoje, fazendo a totalização desses dados, nós
teríamos, portanto, R$12 bilhões recebidos pelo nosso Estado, em números redondos. São R$12 bilhões
e mais umas frações de milhões.
Pois bem. Na soma total, até o primeiro semestre
deste ano, o Estado recebeu R$12.001.429.675,05.
Se nós dividirmos, portanto, esses valores pela população arredondada para 500 mil, o per capita, o que
cada pessoa em tese, em princípio, recebeu foram
R$24.008.000,00. Então, pergunto: como é que um
Estado recebeu todos esses recursos aqui, recursos
públicos – mesmo os de empréstimo feito pelo Governo vão ser pagos com recursos públicos –, quer dizer,
pagos com os impostos da população?
Na verdade, isso aqui clama realmente por um
aprofundamento. E eu gostaria de chamar a atenção
da Controladoria-Geral da União. Todo dia eu recebo
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denúncias do Estado, leio nos jornais, recebo pronunciamento dos Deputados estaduais denunciando falcatruas
em todos os setores: na saúde, na educação, no transporte escolar, na construção de estradas vicinais nos
Municípios do interior. Enfim, é uma verdadeira farra de
corrupção que se está fazendo lá. Ontem, aqui, denunciei uma manobra que estaria sendo feita e não acredito
que, nem a Polícia Federal, nem o Exército Brasileiro
vão querer chancelar ou, melhor, limpar a questão da
imensa corrupção que se deu com a titulação das terras
repassadas pelo Estado, pela União Federal.
Sr. Presidente, é realmente preocupante. E, aí, alguns dizem: “Não, não adianta denunciar, não adianta
procurar porque não pega nada.” Mas eu aprendi, desde
quando fui Deputado pela primeira vez, em 1983, que uma,
senão a principal função do Parlamento, isto é, Câmara e
Senado, é justamente fiscalizar, fiscalizar a aplicação do
dinheiro público. E o que eu estou vendo no meu Estado,
nos últimos anos, de 2007 a 2013, é exatamente isso.
Quer dizer, é a falência do Estado, e um grupo de pessoas ficando milionárias de maneira ostensiva inclusive.
Mostrei aqui uma reportagem, da revista Veja,
que mostrou uma mansão que o Governador construiu
nesses poucos anos que ele está à frente do Governo,
comprando terreno desse esquema de titulação fajuta, um milhão de metros quadrados por apenas R$25
mil, e de um funcionário público que trabalhava nesse
instituto de terras de Roraima, quer dizer, um laranja
que serviu para este caso.
Então, de fato, eu diria que o meu Estado pede
socorro aos órgãos fiscalizadores. E eu apelo muito ao
Ministério Público Estadual e Federal, porque, o grosso
disso aqui, é recurso federal, com exceção da arrecadação
estadual, que no total geral, dos R$12 bilhões recebidos,
contribui apenas com R$2,6 bilhões. Então, o grosso, mais
de R$10 bilhões, foram transferências federais.
Então, é preciso que os órgãos federais de fiscalização, aí incluindo a Polícia Federal, que já fez várias
operações em Roraima, também o Ministério Público
Federal, também o Tribunal de Contas da União e também a Controladoria-Geral da União, que deve zelar pela
boa aplicação do dinheiro federal, realmente ponham
um fim nesta verdadeira, repito, farra de corrupção que
está sendo feita no Estado. Por sinal, a matéria da Veja
dizia que é “farra na floresta” o que está acontecendo
lá – referindo-se aos vários dos absurdos lá praticados.
Senador Casildo, ouço, com muita atenção, V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Eu serei rápido, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Mas, se bem escutei, V. Exª falou que um milhão de
metros quadrados de terra por R$25 mil? Minha Nossa Senhora!
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Onde o Governador construiu
sua mansão.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – E ainda diz que é de um servidor público?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – De um servidor público, com
dezenove anos de idade, com cargo comissionado...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Com certeza, as autoridades estão escutando.
Isso vai dar um forrobodó no Estado de V. Exª. Vai ser
um corre-corre, para analisar isso. Isso aí é brincar
com a coisa pública, se for desse jeito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e
Força/PTB – RR) – E ainda asfaltou, Senador Casildo,
a vicinal que passa em frente à mansão dele exclusivamente para atender a ele, portanto, na sua mansão.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – V. Exª está trazendo aqui, de público, para o
Brasil o que está ocorrendo lá. Pelo amor de Deus, isso
vai ser... Esperamos que haja uma devassa lá para
colocar as coisas nos devidos lugares. V. Exª, como
o primeiro médico que foi a Roraima, um homem de
luta, passou por tudo. Como Senador pela terra, está
denunciando isso aqui no Senado Federal. O Brasil
está acompanhando isso. Pelo amor de Deus! Não
é possível esconder isso. Oxalá o apelo de V. Exª tenha eco nos órgãos responsáveis por essas coisas!
V. Exª teve coragem de trazer o assunto ao Senado,
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e eu acho que é por aí. É preciso transparência. Tem
de haver uma cruzada para trazer a limpo questões
fundamentais como essa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Senador Casildo, agradeço a V.
Exª, que é um homem íntegro e preocupado, realmente, não só com seu Estado, mas também com o Brasil
como um todo – nós somos Senadores da República.
É muito importante o seu aparte.
Quero dizer, ao finalizar, que alguns dizem assim:
“Rapaz, para com isso! Não dá em nada.”
Eu quero aqui terminar meu discurso com uma
fase de Martin Luther King e uma de Einstein.
O primeiro disse: “O pior não é o grito dos maus
e a corrupção dos maus, mas sim o silêncio dos bons.”
Einstein disse: “O mundo não será acabado por
aqueles que fazem o mal, mas sim por aqueles bons
que os veem fazendo e nada fazem.”
Portanto, não posso ser acusado, amanhã, de
omissão, de negligência em relação a esses fatos que
se passam em meu Estado.
Sr. Presidente, peço a V. Exª a transcrição dessa
matéria, desses números que citei.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – SP) – Senador Mozarildo Cavalcanti, V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
Passamos a palavra agora ao nobre Senador Casildo Maldaner. Tenho tido alegria em toda vez que vou
a Santa Catarina porque o Senador Casildo tem me
acompanhado nos debates com o movimento social,
popular e também com os setores empreendedores.
Meus cumprimentos pela forma ampla de sua
atuação naquele querido Estado, que é vizinho do meu
querido Rio Grande.
Parabéns a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Em parte, é bondade de V. Exª. V.
Exª tem uma cruzada nacional extraordinária, e sei
que não só no Rio Grande do Sul, que é a terra de
V. Exª, mas também no meu Estado, Santa Catarina,
como no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – No seu Estado, eu só me dou bem
porque eu vou acompanhando o seu prestígio. O seu
brilho me dá um reflexo positivo, e eu caminho junto.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Em absoluto. Quanto às questões sociais, no Brasil inteiro, V. Exª é conhecido como o ícone
nessas lutas, haja vista que agora, no próximo dia 21,
lá em Florianópolis, vai se realizar o Encontro Nacional
dos Aposentados e Pensionistas, e V. Exª naturalmente
deu aquiescência para que lá ocorresse esse encontro
nacional, porque eles, com certeza, não marcariam,
se não fosse com a presença do ilustre Senador Paulo
Paim, para abrir este encontro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Permita-me que eu diga: V. Exª
está num grande evento no Panamá, numa missão
oficial do Senado, acompanhando outros Senadores,
e pediu a seus colegas que V. Exª pudesse retornar
um dia antes, para participar da abertura do evento.
E, desde já, eles lhe agradecem, a Cobap e todos os
aposentados do Brasil.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – V. Exª tocou no assunto, e fico feliz.
Vou inaugurar, naturalmente, esse parlamento, a nova
sede do Parlatino, lá no Panamá, que vai ser no final
da semana que vem. E eu, naturalmente, quando soube – e recebi o convite – da realização desse encontro
nacional, que é no próximo dia 21, não pude deixar de
pedir aos colegas que vão estar lá para antecipar pelo
menos um dia, para chegar a tempo de prestigiá-lo.
Essa que é a razão, lá no nosso Estado.
Mas, caro Presidente Paulo Paim e nobres colegas, é um tema que está muito na pauta. Inclusive,
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hoje à noite, o TSE se reúne para deliberar sobre
um dos últimos pleitos, das últimas reivindicações
que lá existem para deferir ou não, ou pedir outras
providências, em relação a registro de novos partidos políticos.
Eu faço uma breve análise em relação a isso. Eu
até digo aqui que, na sessão prevista para o dia de
hoje, o TSE deve analisar o pedido do registro do Rede
de Sustentabilidade, partido que está sendo proposto
pela ex-Senadora Marina Silva; aliás colega com que
nós tivemos a honra de, no mandato de 1995 a 2003,
participar em conjunto aqui no Senado.
O tema demanda uma importante reflexão, não
especificamente sobre a criação da nova agremiação,
mas sobre a estrutura legal do nosso sistema partidário e, em última análise, da tão comentada reforma
política no País.
Inicialmente, ressalte-se o direito da ex-Senadora,
reforçado por milhares de assinaturas em todo o Brasil, de fundar uma nova agremiação. Na democracia
madura dos dias atuais, levando em conta a criação
de outros dois partidos políticos, que foram registrados nas últimas semanas, nada mais justo que essa
pretensão tenha a garantia, dentro dos preceitos da
legislação, que seja assegurada.
Com todo o respeito à decisão soberana dos magistrados, acredito que não deve ser levado em consideração somente a letra fria da lei, o direito positivo
ou positivado como queiram. O sentimento da Nação
também merece consideração.
Então é uma decisão hoje, uma opinião do juiz
magistrado. Claro que S. Exª se atém aos autos, ao
que está ali, o famoso direito positivo, mas também
não pode deixar de levar em consideração o que ocorre no seu habitat, nos seus arredores, qual é o sentimento que vê, que sempre tem o efeito que está ali
e existem desdobramentos. Acredito que os Ministros
do TSE, embora de antemão a Procuradoria-Geral da
República não tenha levado em consideração, tenha
denegado ou entenda que há vícios naquilo que se
encontra nos autos, mas acredito que os eminentes
ministros levarão em consideração, na verdade, o que
palpita, o que existe, o sentimento do andar da carruagem, no próprio país.
Resguardada a legislação vigente e uma análise mais ampla, é inegável que convivemos com uma
excessiva quantidade de partidos políticos. Também
entendo que não há dúvida de que o número de partidos políticos hoje é uma loucura. Estamos com 32
partidos registrados no País. Se entrar a Rede, naturalmente dentro dos mesmos parâmetros, pelo sentimento, pelo que representa, por quem encabeça,
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pelo que representa a ex-Senadora, é um sentimento
palpitante do País.
Os últimos dois partidos não tinham esse sentimento nacional, esse sentimento latente de participação – de vivência no País – da comunidade, do povo
de acompanhar passo a passo.
Em todo o caso, resguardado isso, como disse,
nós estamos vivendo hoje num mundo de três dezenas de partidos, mais ou menos. Independentemente
da decisão de hoje, nós somamos essa quantia de
partidos. Do ponto de vista ideológico, é tarefa árdua
diferenciar as linhas sutis que as distinguem, se é que
elas existem.
Então, a acomodação ideológica dos partidos em
tantos é muito difícil de distinguir, de separar, porque
não há como agasalhar as tendências todas. Não é
possível haver tantas aqui no Brasil, para poder enquadrá-las nessas novas linhas, nesses novos programas
de três partidos políticos mais ou menos.
Essa característica, contudo, Sr. Presidente, não
é exclusividade do Brasil, nem significa algo necessariamente ruim. A Constituição Federal, em seu art. 17,
é clara, ao afirmar ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana,
sempre de acordo com os preceitos legais.
Tal pluralidade ganha especial relevo em um
sistema de voto proporcional, prezando pela representatividade, como o adotado no Brasil. Mesmo em
nações que adotam o sistema de votação distrital, em
que pese sua nítida tendência natural de formação de
bipartidarismo, a multiplicidade de agremiações também está presente.
É o caso de países como França, Estados Unidos,
Alemanha, entre outros. Nas últimas eleições germânicas, cerca de 25 partidos disputaram o pleito, apesar
de apenas dois terem reais condições de participar da
formação do novo governo.
Mesmo no Brasil, apesar dessas três dezenas de
agremiações, o protagonismo eleitoral, especialmente
nas eleições ao executivo, tem ficado restrito a pouco
mais de meia dúzia de partidos.
O que nos difere é uma carência na regulação da
atuação partidária, realçando a importância de revisão
de nossa legislação eleitoral e política.
O acesso aos recursos do Fundo Partidário –
que, em 2012, distribuiu quase R$350 milhões –, e ao
tempo de televisão, por exemplo, está no âmago da
discussão acerca do excessivo número de partidos.
Nossa legislação prevê, Prof. Cristovam Buarque, que 5% do total do Fundo serão divididos de
forma igualitária entre todos os partidos registrados.
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Os outros 95% são distribuídos na proporção dos
votos obtidos na última eleição geral para a Câmara
dos Deputados.
Já o tempo de televisão é dividido na medida
de um terço para todos os partidos, igualitariamente,
enquanto os outros dois terços proporcionalmente ao
número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, a soma do
número de representantes de todos os partidos que
a integram.
As regras atuais permitem ainda que, quando
trocam para novas legendas, os Parlamentares levem consigo a votação recebida. Com isso, as novas
agremiações já nascem com determinado número de
Parlamentares e quantidade de votos, inflando artificialmente sua participação na divisão total do eleitorado. É justamente aí que surge o troca-troca partidário
que estamos presenciando neste momento, em nada
contribuindo para o aprimoramento democrático e,
com raras exceções, com pouca ou nenhuma motivação ideológica.
Com relação a essas questões, muito se fala na
instituição de uma cláusula de barreira, igualmente
conhecida como cláusula de exclusão ou de desempenho. Trata-se de uma nova norma que impede ou
restringe o funcionamento parlamentar ao partido
que não alcançar determinado percentual de votos
e seu acesso a recursos do Fundo Partidário e tempo de televisão.
O Congresso aprovou o dispositivo, que, posteriormente, foi considerado inconstitucional pela unanimidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
sob o argumento de que prejudicaria os pequenos
partidos.
A regra determinava que os partidos com menos
de 5% dos votos nacionais não teriam direito a representação partidária e não poderiam indicar titulares
para as comissões, incluindo CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito).
Também não teriam direito à liderança ou cargos
na Mesa Diretora.
Além dessas restrições, perderiam recursos do
Fundo Partidário e ficariam com tempo restrito de propaganda eleitoral em rede nacional de rádio e de TV.
Outros tantos temas estão diretamente relacionados. Inegavelmente, é preciso repensar as atuais
regras de fidelidade partidária, que hoje permitem a
chamada portabilidade, Senador Alvaro Dias.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – É esse mecanismo, Sr. Presidente,
que permite aos Parlamentares migrantes levarem
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consigo os votos e, por conseguinte, recursos e tempo de TV, que estimula o troca-troca e enfraquece os
partidos existentes.
Vemos como essencial o estabelecimento de um
limite de reeleições também para o Poder Legislativo,
para que ninguém se perpetue, ad aetermum, no poder. Defendo, inclusive, que tal regra seja estendida a
associações e entidades de cunho privado, que recebam recursos públicos. O céu não pode ser o limite, o
firmamento não pode ser o limite.
O financiamento de campanha é tema inafastável: além da modalidade pública que já temos em vigor,
através dos repasses do Fundo Partidário, acredito que
as contribuições privadas devem vir exclusivamente
de pessoas físicas, contribuindo para o processo de
transparência e, majoritariamente, para a independência dos eleitos.
As eleições proporcionais, por seu turno, devem seguir um modelo de voto distrital misto. Dessa
forma, garantimos mais representatividade regional,
sem comprometer a pluralidade representativa, fruto
do sistema proporcional.
O Poder Legislativo não pode mais adiar essa
discussão, Sr. Presidente, e, em última instância, uma
decisão, um encaminhamento definitivo, sob pena de
promover um indesejável atraso em nosso desenvolvimento democrático – reflexo imediato das conquistas
sociais e econômicas que tanto almejamos.
Faço essas considerações porque hoje é o tema
nacional. Estão aí o troca-troca, a questão do Supremo
– aceita ou não aceita mais o registro de um partido.
E eu parto da premissa de que, se aceitou esses dois
últimos partidos, por que agora não levar em consideração o que é um reflexo nacional, não só o que consta
dos autos, mas a possibilidade de complementar os
dados e daí ainda ter condições de a opinião pública,
no ano que vem, expressar a sua vontade? Mas, a
partir disso, temos que fazer alterações, porque essa
portabilidade, hoje, leva o tempo de televisão ao novo
partido, leva o Fundo Partidário. E eu acho que se pode
criar o partido; o Deputado vai para lá, a personalidade
vai, começa a ter um desempenho eleitoral sem levar
isso que é do partido original, e aí, na nova formação,
cria-se um resultado nas eleições, e depois, sim, tem
o direito à formação para que tenha durabilidade, não
seja uma questão como vem ocorrendo hoje. Eu acho
que esse caso nós temos que levar em consideração
muito de perto e logo.
Mas, antes de encerrar, vejo que o nobre Senador
Alvaro Dias deseja fazer uma manifestação.
(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – É com muita honra, Sr. Presidente, que
ouço, com a permissão da Mesa, é claro.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Muito bom ouvi-lo, Senador Casildo Maldaner, sobre
esse tema, com a lucidez que se exige neste momento
em que nós devíamos estar realmente envergonhados
com o que está se passando, esse balcão de negócios
escandaloso, com as siglas partidárias sendo leiloadas. Verifica-se quem paga mais, quem paga menos,
para onde se vai, se vai ou não vai. Enfim, isso é um
escândalo. Isso torna visível a necessidade da reforma política, priorizando a construção de partidos verdadeiros. Hoje, são siglas para registros de candidaturas valendo-se de horários de televisão e de rádio,
e do fundo partidário. São negócios. Há um mercado
aberto, há uma feira à disposição de quem tenha interesse. É evidente que nós não podemos aceitar isso.
As pessoas de bem do Brasil não aceitam isso. Isso
não é atividade política respeitosa. Isso é uma afronta
à inteligência das pessoas no Brasil. Isso é a picaretagem política explícita, e nós estamos sendo coniventes, porque estamos permitindo que isso ocorra,
porque não fazemos reforma política, porque estamos
há tantos anos discutindo, sem oferecer ao País um
modelo político adequado às exigências do povo brasileiro neste momento. Parabéns a V. Exa, que é mais
um que se soma nessa trincheira em defesa de uma
reforma de verdade.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Ao encerrar, eu quero recolher o aparte de V. Exa, Senador Alvaro Dias, e manifestar essa
preocupação. É claro que não é proibido, se a pessoa
entende que não é o correto, não quer permanecer
mais nesse partido político e quer ir para outro, quer
participar da fundação de um outro. Tudo bem que
vá, mas não pode ter o direito de levar a votação e
o tempo de televisão que foi conquistado na sua origem, no partido em que ele foi eleito. Por aquele período, o partido lhe deu legenda e ele chegou a ter
um mandato. E esse partido tem uma aquisição, tem
um tempo de televisão, tem um fundo partidário que
o ajudou. Mas ele sai para participar em um outro e
leva esse tempo.
Ele pode ir, mas começa a luta. Começou o partido e ele, sem levar o tempo de televisão e o Fundo
Partidário, começa a trabalhar na nova legenda, disputa uma eleição e àquilo que ele somar vai ter direito,
claro. Ele vai ter direito, depois, do Fundo Partidário,
da representação, do tempo de televisão.
Eu acho que essa questão nós precisamos encarar com brevidade para colocarmos alguma coisa
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mais firme, mais perene, na questão dos partidos
políticos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, principalmente
pela tolerância de V. Exª e dos prezados colegas que
estão inscritos para falar, inclusive, logo em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Casildo Maldaner, que traz
ao debate a reforma política, um tema que interessa
a todos.
Agora, eu chamo à tribuna o nobre Senador Rubens Figueiró, que faz aniversário no dia de hoje. Aceite
aqui minhas palmas. (Palmas.)

OUTUBRO
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Seja bem-vindo! É uma alegria ouvi-lo para que
nos fale, no seu pronunciamento, de temas relevantes
como sempre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Requerimento nº 1.169, de
2013, do Senador Pedro Taques, solicitando o cancelamento da Sessão Especial destinada a comemorar os
40 anos da criação da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), que seria realizada
no dia 21 de outubro.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em votação o Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Por favor, Senador Ruben Figueiró, o nosso
aniversariante do dia, para a alegria de seus amigos,
familiares e, tenho certeza, de todo o povo brasileiro.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro
lugar, minhas palavras de agradecimento profundo a V.
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Exª, Senador Paulo Paim, que me conheceu quando eu
estava na flor da idade e, agora, me cumprimenta quando
eu estou não diria na fase descendente, mas numa fase
que me permite analisar com maior serenidade e equilíbrio as coisas do meu País, os homens do meu País.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Permita-me. Perguntaram-me um dia
qual é a melhor idade. Eu digo que a melhor idade é
aquela que eu estou vivendo. Cada ano que eu vivo,
para mim, é o ano de melhor idade. Por isso, seja homenageado com esse símbolo da sua melhor idade.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Mas eu diria a V. Exª, como fiz hoje, na Comissão da Agricultura, ao agradecer as lembranças
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que me obsequiaram, que eu me volto sempre a uma
expressão do pensador americano Frank Crane, que
afirmava que não se envelhece com o passar dos anos,
mas sim pelo abandono dos ideais.
Na fase em que me encontro, na melhor idade
(eu diria, então), posso dizer a V. Exª e a meus ilustres
pares que me considero ainda um jovem.
Quero lembrar ainda, Sr. Presidente, uma frase
que me vem agora à memória e que partiu de um dos
mais ilustres homens públicos que eu conheci, Franklin
Delano Roosevelt, que dizia: É melhor alcançar triunfo
e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar
fila com os pobres de espírito que não gozam muito
nem sofrem muito, porque vivem em uma penumbra
cinzenta que não conhece vitória nem derrota.
Essa tem sido também minha vida. Nesses longos anos de existência, eu tenho procurado, mesmo
enfrentando todas as dificuldades naturais da vida pública, sempre ser fiel aos meus sentimentos. É por isso
que, com muita alegria, recebo essas manifestações
de amizade de V. Exª e de todos meus ilustres pares;
quero significar aqui os Senadores Cyro Miranda e
Waldemir Moka, que me obsequiaram, na Comissão de
Agricultura, com expressões de muito carinho e respeito.
Muito obrigado a V. Exªs.
Mas, Sr. Presidente, minha intenção é seguir a
mesma linha do discurso feito aqui pelo Senador Maldaner e com o aparte elucidativo do Senador Alvaro Dias.
Quero também manifestar a minha posição com
relação à atual conjuntura política que estamos vivendo.
Temos visto, Sr. Presidente, nos últimos dias, a
corrida para garantir que, antes do prazo fatal, 5 de
outubro, ocorra a troca de partidos e a filiação dos
que estão sendo criados agora. Houve até “banca”,
na Câmara dos Deputados, para garantir a filiação de
políticos eleitos que, insatisfeitos com suas agremiações partidárias, estão migrando para novas legendas.
Atualmente, o País tem 32 partidos, caminhando
para o 33º, se o Rede Sustentabilidade, da eminente
ex-Senadora Marina Silva, conseguir passar pelo crivo
do Tribunal Superior Eleitoral, o que saberemos hoje à
noite – mas me parece difícil de acontecer.
O fato é que o Tribunal Superior Eleitoral foi um
tanto benevolente com dois partidos criados na semana passada, o PROS e o Solidariedade, que, mesmo
sob denúncias de fraudes nas assinaturas, conseguiram seus respectivos registros e serão investigados e
punidos posteriormente, numa clara demonstração de
“flexibilização” do entendimento da legislação, a mesma
“flexibilização” que beneficiou o PSD, do ex-prefeito de
São Paulo, Sr. Gilberto Kassab.
No caso do partido da Srª Marina Silva, entendo
que o Tribunal Superior Eleitoral deveria conceder o
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registro provisório à Rede – repito: deveria conceder o
registro provisório à Rede –, consignando, porém, um
prazo razoável para que se faça uma verificação criteriosa no rol das assinaturas dos apoiadores da nova
legenda. Caso o partido não conseguisse – ou não
consiga – a comprovação, o registro seria cancelado.
O parecer do Ministério Público eleitoral contra
o registro da Rede foi com (abre aspas) “certo pesar
porque o pedido não continha qualquer indício de fraude, tendo sido um procedimento marcado pela lisura”.
Apesar dessa constatação, o Ministério Público
Eleitoral entendeu que o partido não poderia ser criado. Isso não faz sentido no meu entendimento e dá
total razão a comentários como o do colunista Josias
de Souza, que afirmou que as recentes decisões do
TSE demonstram que “o crime compensa e o coletivo
de partido é quadrilha”. Lamentável para nós da classe
política, demais Srs. Senadores.
Em relação ao PROS e ao Solidariedade, me pergunto: se a investigação posterior à eleição descobrir
que o novo partido não deveria nem ter sido registrado,
o que acontecerá com seus políticos eleitos? Provavelmente, serão convocadas novas eleições, provocando
enorme ônus financeiro e político.
Por isso, Sr. Presidente, apresentei, recentemente, projeto de lei que propõe que a Justiça Eleitoral dos
três níveis (federal, estadual e municipal) julgue todos
os processos relativos à impugnação de mandato eletivo, anulação de eleição e expedição de diploma em,
no máximo, 60 dias.
Também apresentei PEC, reforçando a proposta
do eminente Senador Mozarildo Cavalvanti, para que
os juízes eleitorais ganhassem status de juiz de carreira. Com quadro efetivo, entendemos, o alto volume
de processos tramitando naquela instituição poderia
ser reduzido de forma significativa.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, por que o
Brasil permite a existência de mais de 30 partidos políticos? Pergunto eu. O número excessivo de legendas
está longe de ser necessário para configurar divergências
político-ideológicas. Nesse ponto, concordo com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim
Barbosa, que diz que a proliferação de siglas no Brasil é,
entre aspas, “péssima”. Segundo ele, nenhum sistema
funciona com 10, 15 ou muito menos com 30 partidos.
Mas interrompo nesse instante o meu pronunciamento, para ouvir a palavra abalizada do eminente
colega do meu Estado.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – (Inaudível)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Ah, mas V. Exª já fez a breve comunicação.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Como está de aniversário, primeiro,
eu dei dez minutos; segundo, V. Exª pode fazer o aparte.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– Então, com a benevolência do Presidente, eu queria dizer, Senador – é claro que não é isso que quero
dizer – que me filiei ao MDB em 1978. Eu nunca tive
outro partido na minha vida. Quanto a essa questão
da migração partidária, nós estamos com 30 e tantos
partidos. Não é possível isso! Não tem como poder
realmente mensurar isso. Como é que se faz isso? E,
a cada ano, na véspera, no ano anterior, ocorre essa
migração. E o que vejo, pelas notícias de jornais, o que
leva um parlamentar a ir para um partido ou deixar um
partido? Realmente, Senador Figueiró, eu sou de uma
geração em que minha família, meu avô, minha mãe,
meus tios, tudo da antiga UDN; e uma época em que
partido, partido não tinha; e eu lá na minha querida
Bela Vista. É muito difícil essa questão de você explicar a saída de um partido, vai para um, vai para outro.
Eu acho que é uma coisa que nós, aqui, numa reforma
política séria, teríamos que tratar. Não é possível essa
migração que me parece apenas oportunismo eleitoral.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Senador Moka, eu, sinceramente, pensava
que eu estava falando como inscrito; não sabia que
era para explicações pessoais.
Mas eu vou abusar da benevolência do nosso
Presidente para concluir o discurso.
Quero dizer a V. Exª que comungo totalmente
com seu ponto de vista, até porque nossas origens
são comuns. Eu venho da UDN de 1945, no tempo em
que a vigilância era...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Fora do microfone.). A eterna vigilância
é o preço da democracia.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – V. Exª também era da UDN?
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB –
SC. Fora do microfone.) – Aos 20 anos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – “O preço da liberdade é a eterna vigilância.”
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – É a eterna vigilância, disse Eduardo Gomes.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– O Casildo tocava um bumbo na banda de música.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Como é bom lembrar o passado, não é?
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Saudades.

Sexta-feira 4

795

69013

O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS. Fora do microfone.) – Eu quero dizer que eu era
criança nessa época. Então, não fui filiado à UDN.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Mas os seus pais o eram.
Sr. Presidente, vou continuar, agradecendo a
manifestação do eminente Senador Moka.
Achei interessante artigo publicado no Correio
Braziliense de ontem, 2 de outubro, que fala do ritmo
da proliferação de partidos políticos desde os anos 80
para cá. Segundo o jornalista Ivan lunes, no texto – entre aspas – “Uma visão torta”, o Brasil retrocedeu no
campo das regras para criação de legendas. Diz ele:
Nos 10 anos que marcaram o fim do período militar, foram criadas 16 siglas – sete das quais já extintas.
Na década seguinte, marcada pela estabilização da economia, o ritmo diminuiu, com
11 novos partidos, sendo que outros quatro
nasceram da fusão entre agremiações. Nos
primeiros anos do século 21, a corrida para
fundar novos partidos caiu dramaticamente.
“Apenas” três conseguiram registro no Tribunal
Superior Eleitoral entre 2000 e 2009 – mais
três nasceram de fusões ou apenas da troca
de nomes de antigas agremiações. Nos últimos
três anos, porém, a tendência se inverteu. Caso
a Rede Sustentabilidade seja aprovada, serão
quatro novos partidos em três anos.
Segundo a avaliação do jornalista, a resolução do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ficou conhecida como
Lei da Fidelidade Partidária acabou liberando uma janela
de infidelidade para partidos recém-criados e com isso
teria incentivado a corrida para a criação de novas siglas.
Sr. Presidente, abro parêntese aqui para elogiar...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – (...) para elogiar a decisão do ex-Governador José Serra em se manter no PSDB, partido que
ajudou a conceber e fundar, como ele mesmo disse.
Certamente, contaremos com a alta capacidade e inteligência dele para colocar um fim no ciclo de governo que está governando este País. Elogio também a
habilidade política do nosso presidente Aécio Neves,
que demonstrou capacidade de agregação e liderança
neste episódio tão especulado pela imprensa.
Bem, saio das questões do meu partido para reforçar a minha defesa de uma ampla e irrestrita reforma
política. Não precisamos ser radicais como os Estados
Unidos, onde só existem, efetivamente, dois partidos,
ou como vivenciamos no Brasil, durante o período do
Regime Militar, com a Arena e o MDB. Mas precisamos urgentemente nos debruçar sobre uma proposta
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de mudança profunda e radical na legislação político-eleitoral, centrada basicamente nos preceitos éticos.
Falo de algo bem diferente dessa minirreforma
aprovada recentemente pelo Senado e que não será
votada a tempo pela Câmara dos Deputados, a fim de
que suas alterações sejam válidas para as eleições
de 2014. Alterações essas, que, por sinal, em muito
pouco iriam contribuir para inibir ou até mesmo coibir
a corrupção eleitoral. Perdemos tempo tratando do que
chamo de “assuntos de cozinha”.
Sr. Presidente, antes de concluir as minhas palavras, gostaria de ouvir o meu eminente Líder Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Figueiró, me permito
aparteá-lo brevemente, em primeiro lugar para fazer
coro com as suas observações sobre a liberalidade
excessiva da nossa legislação em matéria de criação
de partidos e da possibilidade de partidos que nada
representam terem acesso a tempo de rádio, televisão,
fundo partidário, se apropriarem, portanto, de recursos
públicos, para, depois, muitos deles comercializarem
esse patrimônio que a lei lhes permite adquirir. Em segundo lugar, também para dizer a V. Exª o quanto fico
feliz com a presença de José Serra no Partido que é
a casa dele. Isso fortalece o nosso Partido, credencia
para ser uma grande força aglutinadora de todos os
partidos e correntes políticas de oposição para proporcionar ao País uma alternância no poder. E, finalmente,
eu não podia deixar de lhe dizer o quanto lhe admiro,
lhe aprecio, da amizade que, apesar do pouco tempo
de convivência, surgiu entre nós, da felicidade que é
para mim, Líder do PSDB, ter, nas nossas fileiras, um
Senador da qualidade de V. Exª, da tradição política de
V. Exª, da aplicação de V. Exª, do espírito público, da
dedicação a seu Estado. E aproveitar para dizer isso,
mais uma vez, no dia do seu aniversário. Tentei falar
com o senhor esta manhã, não consegui, mas transmito agora, de público, para o senhor e para toda a
sua família, todos os seus amigos, esse testemunho
de apreço, de amizade, e os meus votos de felicidade.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – As palavras de V. Exª, Senador Aloysio Nunes,
tocam o meu coração como fizeram hoje, na reunião da
Comissão de Agricultura, os nobres Senadores Cyro
Miranda e Waldemir Moka.
Sou profundamente grato pelas palavras de incentivo que V. Exª me oferece e que me rejuvenescem
também. Veja lá, um homem com 82 anos estar aqui
nesta tribuna falando a V. Exªs, para mim é uma honra
imensa, é um tônico, que me faz permanecer aqui, aplaudindo V. Exªs pelos ensinamentos que me têm oferecido.
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Essas homenagens também, eu dirijo ao meu caro
Presidente Paulo Paim, pedindo a ele que considere
lidos os termos finais do meu pronunciamento, que são
no mesmo sentido das palavras que ofereci há pouco.
Muito grato a V. Exª.
Que Deus o abençoe sempre!
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, temos visto nos últimos dias
a corrida para garantir que antes do prazo fatal, 05
de outubro, ocorra a troca de partidos e a filiação nos
que estão sendo criados agora. Teve até “banca” na
Câmara dos Deputados para garantir a filiação de políticos eleitos, que, insatisfeitos com suas agremiações
partidárias, estão migrando para as novas legendas.
Hoje, o país tem 32 partidos, caminhando para
33, se o Rede Sustentabilidade, da ex-senadora Marina Silva, conseguir passar pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral.
O fato é que o TSE foi um tanto benevolente com
os dois partidos criados na semana passada, o PRÓS e
o Solidariedade, que, mesmo sob denúncias de fraudes
nas assinaturas, conseguiram os respectivos registros,
para serem investigados e punidos posteriormente, numa
clara demonstração de “flexibilização” do entendimento da legislação. Mesma “flexibilização” que beneficiou
o PSD, do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.
No caso do partido de Marina Silva, entendo que
o TSE deveria conceder o registro provisório à Rede,
consignando, porém, um prazo razoável para que se
faça uma verificação criteriosa no rol das assinaturas
dos apoiadores da nova legenda. Caso o partido não
conseguisse a comprovação, o registro seria cancelado.
O parecer do Ministério Público eleitoral contra o registro da Rede foi com (abre aspas) “certo pesar” porque
o pedido não continha qualquer indício de fraude, tendo
sido um procedimento marcado pela lisura”, (fecha aspas)
Apesar desta constatação, o MP Eleitoral entendeu que o partido não poderia ser criado. Isso não faz
muito sentido na minha visão e dá total razão a comentários como o do colunista Josias de Souza que afirmou
que as recentes decisões do TSE demonstram que “o
crime compensa e o coletivo de partido é quadrilha”.
Lamentável para nós da para a classe política, não?
Em relação ao PRÓS e ao Solidariedade, me pergunto, se a investigação posterior à eleição descobrir
que o novo partido não deveria nem ter sido registrado,
o que acontecerá com seus políticos eleitos? Provavelmente, serão convocadas novas eleições, provocando
enorme ônus financeiro e político.
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Por isso, apresentei recentemente projeto de lei que
propõe que a Justiça Eleitoral dos três níveis (federal, estadual e municipal) julgue todos os processos relativos à
impugnação de mandato eletivo, anulação de eleição e
expedição de diploma em no máximo de 60 dias.
Também apresentei PEC, reforçando a proposta
do senador Mozarildo Cavalvanti, para que os juízes
eleitorais ganhassem status de juiz de carreira. Com
quadro efetivo, entendemos, o alto volume de processos tramitando naquela instituição poderia ser reduzido.
Senhor Presidente, porque o Brasil permite a
existência de mais de 30 partidos políticos? O número
excessivo de legendas está longe de ser necessário
por configurar divergências político-ideológicas. Neste ponto, concordo com o presidente do STF, ministro
Joaquim Barbosa que diz que a proliferação de siglas
no Brasil é “péssima”. Segundo ele, nenhum sistema
funciona com dez, 12, 15, muito menos com 30 partidos.
Achei interessante artigo publicado no Correio
Braziliense de ontem, 02 de outubro, que fala do ritmo
da proliferação de partidos políticos desde os anos 80
para cá. Segundo o jornalista Ivan lunes, no texto “Uma
visão torta”, o Brasil retrocedeu no campo das regras
para criação de legendas. Diz ele: “Nos 10 anos que
marcaram o fim do período militar, foram criadas 16
siglas — sete das quais já extintas.”
“Na década seguinte, marcada pela estabilização
da economia, o ritmo diminuiu, com 11 novos partidos,
sendo que outros quatro nasceram da fusão entre
agremiações. Nos primeiros anos do século 21, a corrida para fundar novos partidos caiu dramaticamente.
‘Apenas’ três conseguiram registro no Tribunal Superior
Eleitoral entre 2000 e 2009 — mais três nasceram de
fusões ou apenas da troca de nomes de antigas agremiações. Nos últimos três anos, porém, a tendência se
inverteu. Caso a Rede Sustentabilidade seja aprovada,
serão quatro novos partidos em três anos.”
Segundo a avaliação do jornalista, a resolução do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que ficou conhecida
como Lei da Fidelidade Partidária acabou liberando uma
janela de infidelidade para partidos recém-criados e com
isso teria incentivado a corrida para a criação de siglas.
Senhor Presidente, abro um parênteses aqui para
elogiar a decisão do ex-governador José Serra em se
manter no PSDB, partido que ajudou a conceber e fundar,
como ele mesmo disse. Certamente, contaremos com
a alta capacidade e inteligência dele para colocar um
fim no ciclo do governo petista no Brasil. Elogio também
a habilidade política do nosso presidente Aécio Neves,
que demonstrou capacidade de agregação e liderança
neste episódio tão especulado pela imprensa.
Bom, saio das questões do meu partido para reforçar a minha defesa de uma ampla e irrestrita reforma
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política. Não precisamos ser radicais como os Estados
Unidos, onde só existem dois partidos, ou como vivenciamos no Brasil, durante o período do Regime Militar,
com a Arena e o MDB. Mas precisamos urgentemente
nos debruçar sobre uma proposta de mudança profunda e radical na legislação político-eleitoral, centrada
basicamente nos preceitos éticos e morais.
Falo de algo bem diferente desta minirreforma
aprovada recentemente pelo Senado e que não será
votada a tempo pela Câmara dos Deputados a fim de
que suas alterações sejam válidas para as eleições
de 2014. Alterações essas, que, por sinal, em muito
pouco iriam contribuir para inibir ou até mesmo coibir
a corrupção eleitoral. Perdemos tempo tratando do que
chamo de “assuntos de cozinha”.
Ontem, a comissão de Constituição e Justiça do
Senado debatia outro tema importantíssimo para o
processo eleitoral: A PEC 55/2012, do senador Ricardo Ferraço, que instituía o voto facultativo. Depois de
muito debate, a proposta foi rejeitada.
Independentemente dos argumentos pró e contra o voto facultativo, creio que cabe à classe política
demonstrar a importância do processo eleitoral e da
democracia representativa para a população.
Aliás, essa crise da representatividade ficou muito
clara nos protestos de junho deste ano. Entendo que
os partidos políticos, e não estou falando de todos os
32 ou 33.
Refiro-me aos partidos com P maiúsculo, que
devem encontrar novas formas de se comunicar com o
cidadão e mais ainda, de incentivar o povo a saber se
fazer representar no Executivo e no Legislativo por meio
da escolha dos homens públicos que melhor desempenharão o papel de seus porta-vozes, não só das opiniões, mas nas tomadas das decisões mais importantes
para o Brasil, para o seu Estado e para a sua cidade.
Nós ficamos 24 horas por dia pensando e fazendo
política, precisamos nos dedicar mais para que esse
fazer política perca a pecha de coisa suja e feia e passe
a ser entendido como essencial para qualquer Estado
Democrático de Direito.
A melhoria substancial da legislação que iniba a
corrupção eleitoral e a perpetuação de quem já está
no poder que se beneficia do uso da máquina estatal
já seria um grande passo para atingir este objetivo.
Por isso prego aos meus pares uma reforma política
ampla, abrangente e profunda!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/PT – RS) – Senador Ruben Figueiró, permita só
que lembre que V. Exª foi constituinte, e um grande
constituinte.
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Vejo que todos falam dos 25 anos da Assembleia
Nacional Constituinte, mas poucos são os constituintes
que são homenageados.
Eu quero, em nome do Senado, cumprimentar
V. Exª e lembrar que, na quarta-feira, o Presidente
Henrique Alves, da Câmara, está convidando todos os
constituintes para sermos homenageados na Câmara
dos Deputados. Estarei ao seu lado lá.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – E eu terei o prazer de acompanhá-lo. Muito
obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Governo/
PT – RS) – Agora, por permuta com o Senador Jorge
Viana, fala o Senador Luiz Henrique. Em seguida, fala
o Senador Cyro Miranda.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema
de que vou tratar nesta tarde é da maior importância,
da maior relevância. É um tema que deve chamar a
atenção da opinião pública brasileira para demonstrar
a necessidade de uma verdadeira revolução na educação superior do Brasil.
Há uma entidade internacional chamada Times
Higher Education, que é a mais abalizada na análise da
qualidade do ensino prestado por cada uma das universidades no mundo. Essa entidade analisa as universidades
quanto à qualidade do seu ensino, que representa 30%,
intensividade da pesquisa, que representa outros 30%,
a sua citação em periódicos, revistas e livros científicos,
que representa 32,5%, as parcerias entre universidade
e indústria, que representam 2,5%, e a sua capilaridade, a sua diversidade internacional, que representa 5%.
Como é que o Brasil está nesse ranking? No publicado no ano passado, nós tínhamos uma universidade citada, elencada, posicionada entre as duzentas
melhores do mundo.
No estudo publicado este ano, na pesquisa trazida a público este ano, a Universidade de São Paulo,
que se posicionou no ano passado no 158º lugar, caiu
para o 238º posto.
O que é que nos preocupa, Sr. Presidente, Sras
e Srs. Senadores? O que nos preocupa é que, entre
as 200 melhores universidades do mundo, 129 são
do Reino Unido, dos Estados Unidos, que lideram o
ranking, ou de países que tiveram na sua formação a
língua inglesa, como integrantes do império britânico,
que, segundo Winston Churchill, se estendia no limite
territorial onde o sol nunca se punha.
O que nos preocupa, Srªs e Srs. Senadores?
Dentre as dez melhores universidades do mundo, sete
são norte-americanas. A da Califórnia é a primeira;
Harvard, a segunda; Stanford, a terceira; MIT, a quinta;
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Princeton, a sexta; Berkeley, a oitava; Chicago, a nona,
Yale. Essas são as universidades melhor ranqueadas.
Entre as vinte melhores, quinze são norte-americanas. E seguem-se a Johns Hopkins, a Pennsylvania,
a Duke, a Michigan e a Cornell.
Das duzentas melhores universidades do mundo,
77 são norte-americanas. De duzentas, 77 são norte-americanas; 31 integram o Reino Unido; sete são canadenses; duas são irlandesas; uma é neozelandesa;
uma é sul-africana; uma é de Cingapura; e três são de
Hong Kong. Dentre as três melhores universidades localizadas entre as duzentas melhores, as três chinesas
são de Hong Kong, que até pouco tempo pertencia ao
império britânico.
São 68 as universidades europeias ranqueadas.
Já falei das 31 do Reino Unido; são dez da Alemanha;
oito da França; cinco da Bélgica; cinco da Suécia; três
da Dinamarca; uma da Áustria; uma da Finlândia; uma
da Espanha; e uma da Turquia. A Turquia está à nossa frente; está dentre as 200 melhores universidades.
Isso me faz lembrar um diálogo ocorrido entre um
reitor de uma das nossas universidades... Nós temos,
em Santa Catarina, um modelo único. Nós temos o
chamado Sistema Acafe, que é integrado por 16 universidades atomizadas, disseminadas, descentralizadas
por toda Santa Catarina, com 52 campi espalhados
pelo território catarinense.
Certa feita, levei o sociólogo italiano, Professor
Emérito da Universidade La Sapienza Domenico De
Masi para proferir uma palestra no Município de Joaçaba,
onde se localiza uma dessas universidades comunitárias. Lá, ele, no seu discurso, elogiou o nosso modelo,
elogiou a energia dos Municípios, dos munícipes, dos
Prefeitos, dos Vereadores que, ao relento de uma iniciativa governamental, criaram universidades em nível
municipal. Isso levou o reitor ao entusiasmo de dizer:
“Professor Domenico, nós temos aqui quatro Faculdades
de Turismo”. E a resposta dele foi rápida e detonadora:
“Por que não tem uma boa e tem quatro ruins?”
Então, a publicação desse ranking da Times
Higher Education é algo que nos causa grande preocupação – grande preocupação. É algo que nos faz
meditar que realmente nós temos que investir na educação, fazer uma cruzada pela educação, transformar
as nossas universidades em centros que não sejam
só de ensino, como geralmente são, mas centros de
ensino, de pesquisa e de extensão, centros integrados
com as suas comunidades, com as suas realidades,
buscando soluções para as suas comunidades, como
as universidades da Califórnia buscaram para produzir esse maravilhoso centro de microeletrônica, de
informática e de telemática que se concentra naquele
estado norte-americano.
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Ocupo a tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazendo...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – ...esses dados e fazendo esse alerta. É incompatível que nós batamos no peito dizendo que somos
a sétima economia do mundo tendo uma participação
tão pífia nesse ranking.
Economia moderna apoia-se numa ascendente
corrente de conhecimentos. Sem essa ascendente corrente de conhecimentos não há economia moderna,
não há economia competitiva.
Quando a bolha financeira decretou a crise do subprime, em 2008, nos Estados Unidos, não houve quem
profetizasse que os Estados Unidos deixariam de ter
liderança internacional, deixariam de ter a importância
econômica que tinham em nível internacional. E eu, que
já conhecia outros exemplares da Times Higher Education, disse: “Olhe, um país que tem as melhores universidades do mundo, um país que tem o maior número
de publicações científicas do mundo, um país que tem
a capacidade de fazer as inovações que tem feito não
poderá ser um país que uma simples bolha financeira
haverá de reduzir a uma posição secundária”.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Permita-me um aparte, Senador.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – E o que mais me despreocupa é que os Estados Unidos descobriram o caminho da opulência ainda
maior com a tecnologia moderna do gás de xisto. Os
Estados Unidos vão ser os primeiros produtores mundiais de energia fóssil; a partir dessa tecnologia nova,
até 2020, serão autossuficientes em matéria energética.
Então, quem tem, de um lado, o conhecimento
expresso por esse ranking incontestável e, de outro,
uma matriz energética capaz de torná-lo independente
de importações da Arábia Saudita e de outros países,
evidentemente que continuará tendo a liderança que
apresentou desde o pós-guerra, quando substituiu a
Inglaterra como primeira potência do mundo.
Mas eu não faço esse discurso para exaltar os
Estados Unidos; eu faço esse discurso para chamar
a atenção da grande preocupação que a publicação
desse ranking provoca em mim como brasileiro, em
mim como homem público, em mim como Senador
de ver que o Brasil está fora da, poderia chamar assim, indústria do conhecimento. O Brasil está fora dos
caminhos da inovação. O Brasil está fora do circuito...
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – ... das melhores universidades mundiais. O Brasil
está lá atrás, não como um país emergente, mas como
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que voltando à condição de país subdesenvolvido, por
essa colocação tão pífia.
É preciso nós analisarmos por que a USP perdeu essa posição do 153º posto para ir perto do 309º
posto. Por que a USP perdeu? Por que a Unicamp
não está? Por que não está a Universidade Federal
de Santa Catarina? Por que as nossas universidades
estão fora dessa fórmula um, desse círculo fechado
do conhecimento mundial?
Essa é a indagação que quero fazer ouvindo o
ilustre Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Senador Luiz Henrique, parabéns pelo foco que está
dando ao nosso ensino. Tenho algumas respostas
para V. Exª. Primeira, o ensino fundamental e o ensino
médio, que são a pilastra de tudo, vêm caindo terrivelmente nesse País.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – E a pré-escola.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Exatamente, e a pré-escola. Então, aquele ensino que
tínhamos na escola pública da década de 60 e 70, de
que nos orgulhávamos, esse foi embora, tanto é que
nós estamos na contramão da história, aquele que pode
pagar vai para a universidade pública, o que não pode
tem que pagar. Agora, outra coisa também foi pontuada
pelo Senador Aloysio Nunes quando o Governo retirou
dos docentes a necessidade de ter um mestrado, piorando a qualidade daqueles que iam informar e formar
os nossos estudantes, os acadêmicos. Depois, quando
se vê, o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo) fazer um exame de proficiência,
em São Paulo, não obrigatório – hoje é obrigatório,
mas não punitivo – e ter 48,5% reprovados no exame
de Medicina. Essa é a consequência que chegou na
USP, da qual tínhamos o maior orgulho – temos ainda orgulho –, mas o ensino como um todo está numa
fase de extrema decadência aqui no Brasil. Porque,
quando V. Exª percebe que a um Plano Nacional de
Educação que tinha que tinha que entrar em vigor no
dia 1º de janeiro de 2011 não deram bola e três anos
depois é que ele vai entrar... Daquilo que se planeja no
decênio nosso, o que o senhor pode esperar da nossa
educação? É daí para pior, com muita tristeza. E V. Exª
pontuou: por que os outros países estão disparados?
Porque agem de uma maneira séria, investem constantemente na educação e nós, aqui, desde o primário
até a consequência final, que são as universidades. E
que técnicos, que formandos vamos ter? Preparados
para quê? Vamos levar um banho do mundo e como
V. Exª pontuou: vem aí a autossuficiência da energia
pelos Estados Unidos e, nós, com todo nosso potencial – e é o potencial individual que, na maioria das
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vezes, sobressai, não é aquele potencial acadêmico
–, temos uma riqueza tão grande, mas é triste vermos
jogar tudo isso fora. Parabéns pelas suas colocações.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Agradeço a V. Exª. E quero salientar que, na minha
adolescência, a escola pública era a escola respeitada,
tanto que havia uma depreciação da escola privada, dizendo: “Ah, o filho dela estuda numa Escolinha Walita.”
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – O grande sambista brasileiro Martinho da Vila
celebrou, num discurso, um personagem que estava
recebendo um diploma, mas que era numa escola
particular: “Particular, ela é particular...” Quer dizer,
aquilo era uma depreciação do ensino privado e uma
elevação do ensino público. Hoje, parece que isso se
inverteu totalmente.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Permite-me um aparte?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Concedo-o ao grande educador, sociólogo da
educação, Professor Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Obrigado. Senador, V. Exª fez a pergunta
do porquê e eu vou na mesma linha do Senador Cyro.
Quando a gente olha aqui as 200 melhores universidades, há uma coisa em comum com todos os países.
Não é o idioma, não é a cultura. São de continentes diferentes, rendas diferentes. Há países pobres do ponto
de vista de renda per capita. Têm uma coisa em comum:
a educação básica de qualidade – é isso em comum.
Não tem como ter um sistema universitário bom sem
uma educação de base boa. E não tem como a universidade ser ruim se o sistema educacional de base
for bom. Os alunos não deixam. Os alunos puxam a
universidade para cima ou para baixo, dependendo da
qualidade deles. Eu me surpreendo é com o anterior.
Por que é que o Brasil tinha uma? Era para ter dez. A
Coreia do Sul tem quatro. Hong Kong, é uma cidade,
tem três. Cingapura, é uma cidade, tem duas. E eu me
perguntava: por que só a USP? Como é que a gente
se contenta em ter uma entre as doze? E agora caiu.
Fico feliz em ver o senhor, o Senador Cyro e eu aqui
falando disso, porque duvido que a Presidenta Dilma vá
convocar uma reunião do Conselho de Ministros para
discutir isso. Isso era para parar o Governo por um dia,
para discutir: gente, onde estamos errando? Não a vi
convocar o Ministro da Educação – não sei. Quando
há qualquer apagão de energia elétrica, ela convoca
o Ministro Lobão na hora. E dizem até dá – como se
chama? – um carão nele. Não vejo na hora da educa-
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ção ela se manifestar, se preocupar, sem falar que na
semana passada foi divulgado um aumento na taxa
de analfabetismo, o que levou a um aumento maior
do número absoluto, porque se a população cresce
e a percentagem decresce o número absoluto cresce
mais ainda com os 300 mil. Ela veio aqui... Ela foi para
a Assembléia das Nações Unidas falar que o Obama
bisbilhota a vida da gente, lendo nossas cartas. Deveria estar preocupada com o fato de que no Governo
dela 300 pessoas a mais não estão sendo capazes de
ler a carta dos amigos, dos filhos, dos pais. Isso é que
me preocupa. Preocupa-me muito mais que haja brasileiros – 13 milhões – que não sabem ler uma carta,
do que haver um serviço de espionagem americano
lendo as minhas, mas não se justifica fazer. Felizmente, há gente como o senhor, o Senador Cyro e outros,
que eu digo, preocupados. Agora, além de achar que
é muito pouco uma, é uma tragédia nenhuma, e a razão é simples: a base está fraca. Cinquenta por cento
dos estudantes de Engenharia abandonam o curso por
causa da qualidade da formação que eles tiveram em
Matemática. Não é mais por falta de dinheiro, porque
o ProUni cobre, felizmente. Não é por falta de dinheiro, porque as boas, muitas delas, são públicas, não se
paga; é porque não estão preparados. O governo Lula
e – nesse sentido, o governo Fernando Henrique, também um pouco – decidiu dar muita ênfase às universidades, o que não é ruim – ninguém pode ficar contra
–, mas esqueceram o dever de casa da educação de
base. O governo Lula, sobretudo, criou muitas universidades, mas não... E eu avisei na época, fiz discurso
aqui, falei... Esse não é o caminho. O que acontece
é que a universidade dá voto. Quando o filho de uma
família, Senador Cyro, entra em uma universidade, as
pessoas festejam. quando termina o ensino médio não
se festeja. É como se fosse algo natural. Não, porque
estão terminando o ensino médio... Primeiro, só 40%
terminam. Se esses 60% tivessem recebido uma boa
educação de base, seria possível que entre eles houvesse alunos tão brilhantes que estariam elevando a
qualidade da USP e de outras. Amanhã a USP pode
voltar, mas não me satisfaz, não basta enquanto o Brasil
não tiver dez nessas. Não basta! Não basta! O Brasil
não pode ficar com essa pouca ambição em educação.
O senhor falou em emergente. Se nós não fizermos o
dever de casa, em lugar de um país emergente, nós
seremos um país submergente daqui a dez, quinze,
vinte anos. Vamos submergir inclusive na riqueza da
soja, na riqueza do minério de ferro. Vamos submergir
porque não estaremos no compasso daquilo que hoje
representa, de fato, a riqueza, que é o conhecimento,
que é a ciência e a tecnologia, Ainda bem que o senhor vem aqui e traz essa preocupação, porque eu não
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vejo, da parte do Governo, qualquer preocupação, até
porque vão dizer: “Isso é do Estado de São Paulo.” Vão
jogar para um problema administrativo. Não. Esse é um
problema nacional, não é do Estado de São Paulo. A
USP amanhã pode subir, porque, como é um número
pequeno que entra nela, se ela escolhe entre todos
os do Brasil que terminaram o ensino médio, vão encontrar um pequeno núcleo de alta qualidade, como o
ITA consegue. O ITA entraria, eu acho, nas duzentas,
mas não é universidade, mas entraria, por quê? Porque
pega um filtro radical de poucos – e têm que ser poucos mesmo, porque têm que estar preparados –, mas...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ... não cabemos dez ITAs, a gente precisa
de dez, quinze, vinte ITAs. Eu acho que o maior problema, respondendo à sua pergunta: é a falta de ambição
no Brasil nos assuntos relacionados com educação. E
aí a falta de ambição no ensino superior e a falta de
ambição na educação de base. Muito obrigado. Falo
como brasileiro, por vê-lo trazendo esse problema aqui.
Eu gostaria que Presidenta ouvisse o seu discurso e
os apartes que ocorreram aqui.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Eu que agradeço a V. Exª. V. Exª, que é Relator
da Comissão do Senado do Futuro.
A V. Exª eu gostaria de fazer, inclusive, uma sugestão. Nós teremos, proximamente, acredito que dia
17, a primeira reunião para um debate sobre Pacto
Federativo e descentralização. Que o segundo debate foi sobre esse ranking, e que nós trouxéssemos
especialistas, se possível, o próprio diretor da Times
Higher Education. Vamos pedir ao Presidente e à Mesa
que nos dê os recursos, para que ele explique esse
ranking e para que ele explique porque o Brasil está
fora, absolutamente fora desse ranking.
O que V. Exª acha dessa sugestão?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Em primeiro lugar, o senhor é o Presidente, eu sou o Relator. Então, é óbvio que eu aceitaria,
mas, dessa vez, eu vou aceitar entusiasmado. Com um
detalhe, e espero a sua orientação ao Presidente, que
a gente traga essas pessoas para discutir o que fazer.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Exato.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Porque, muitas vezes, a gente faz a audiência, e a pessoa vem se desculpar, dizer por que,
explicar as causas. Não. Não queremos saber. Queremos saber o que fazer.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Como podemos virar esse jogo.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Como podemos virar esse jogo. Em dez,
quinze, vinte anos, trinta anos.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Isso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – A comissão é do futuro, então não
precisa ser para amanhã. Eu aceito e vou trabalhar a
sua sugestão para ver como organizamos e ver quem
a gente traz aqui.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – Agradeço a V. Exª.
Agradeço, Sr. Presidente, a paciência de V. Exª
por ter me permitido ultrapassar o tempo regimental,
do que me penitencio, mas acredito que o tema é por
demais importante para que pudesse ser contido nas
normas regimentais.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, para
uma comunicação de Liderança, ao Senador Cyro Miranda, do Estado de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, imprensa do Senado, Rádio e TV,
venho aqui na mesma linha do Senador Luiz Henrique,
que me antecedeu, mas procurando falar da base.
O Brasil ganhou 300 mil analfabetos acima de
15 anos, em apenas um ano, de 2011 para 2012! Se o
analfabetismo estivesse estagnado, a vergonha já seria
grande, quanto mais quando se verifica que o índice de
analfabetismo voltou a subir. Isto é, se tivesse estagnado,
Sr. Presidente, se nada acontecesse, já era vergonhoso.
São 8,7% de analfabetos no Brasil, quase 9% da
nossa população. É um número preocupante, revelado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD).
Não ter erradicado o analfabetismo até hoje é particularmente grave quando se considera que a Constituição cidadã de 1988 completa 25 anos neste 5 de outubro.
Não há símbolo maior da cidadania do que ter a
capacidade de se informar, se educar e se expressar
por meio do instrumento da leitura e da escrita. Sem
o domínio desses instrumentos, o exercício da cidadania e a participação efetiva na vida política do País
tornam-se mais difíceis.
Sem dúvida, quanto mais se conhece a língua
portuguesa menor é a probabilidade de ser manipulado politicamente.
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A verdade é que, com quase 9% da população
analfabeta, o Brasil distancia-se da meta firmada com
a Organização das Nações Unidas, de reduzir o índice
de analfabetismo para 6,7% até 2015, Senador Cristovam Buarque.
Faltam apenas dois anos para fazer três milhões
de pessoas aprenderem a ler e a escrever. Dificilmente, esta meta será cumprida no Brasil: três milhões
em dois anos.
É lamentável que, decorrido um quarto de século da promulgação da Carta de 1988, o Brasil ainda
esteja tão longe de promover um dos principais pontos da cidadania, em particular no Nordeste, onde se
verificou o aumento do analfabetismo.
Enquanto o País tiver de estampar números como
esse, permaneceremos a meio caminho entre emergentes e desenvolvidos.
O letramento da população e o estímulo permanente ao consumo de bens culturais são pilares
necessários ao amadurecimento da democracia e à
consolidação da vida republicana.
Saber ler e escrever é condição essencial para
o ingresso no mercado de trabalho da sociedade do
conhecimento, caracterizada pelo desenvolvimento
tecnológico.
É certamente um dado que deve envergonhar o
Partido dos Trabalhadores, que, nesses 10 anos de
Governo, não parece ter sido capaz de banir o analfabetismo, um marco do atraso do Brasil contemporâneo.
Como tantos outros indicadores sociais, o analfabetismo vinha apresentando tendência de queda
nos últimos 15 anos, o que continua a ocorrer em algumas regiões.
Isso demonstra um desafio complicado para o
Brasil de hoje e característico dos governos do PT: há
mais medidas paliativas que estruturantes.
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Isso ocorre, porque as ações do Governo não
são orientadas por uma gestão de resultados, mas por
um conjunto de medidas pontuais.
Quando os problemas são enfrentados com timidez e arremedos, os resultados acabam surpreendendo as autoridades, como ocorre com o aumento
de 300 mil analfabetos no Brasil. Senador Moka, 300
mil analfabetos no Brasil, quase 9% de brasileiros,
Senador Osvaldo.
Os dados da PNAD mostram que o problema do
analfabetismo no Brasil é mais grave. Vejam, Srªs e
Srs. Senadores, que o dado apresentado refere-se às
pessoas analfabetas, ou seja, sem qualquer domínio
de leitura ou escrita.
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Quando se considera o número de analfabetos
funcionais, os que não sabem ler ou escrever...
(Interrupção do som.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – ... satisfatoriamente, o índice chega (Fora do
microfone.) a 20% de todos os brasileiros que têm
mais de 15 anos.
É incerto o futuro de um país com algo em torno
de 30 milhões de analfabetos funcionais. Para onde vai
o Brasil com mais de 33% dos jovens de 25 anos com
ensino fundamental incompleto? O que a Presidente
Dilma tem a dizer sobre tudo isso? E quais são as suas
propostas para o futuro do Brasil, como indagou aqui
o Senador Cristovam?
Somente no final de 2012, o Governo lançou o
Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, com
previsão de investimento de R$2,7 bilhões. Antes tarde do que nunca!
Até porque os resultados da “provinha Brasil”,
iniciativa aprovada ainda em 2008, têm mostrado que
são insuficientes os esforços no sentido de garantir a
alfabetização de todas as crianças ao final do segundo
ano do ensino fundamental.
Esse quadro traz uma inegável constatação...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – ... o PT não tem conseguido alterar de forma
substancial a qualidade da educação do Brasil desde
que assumiu a Presidência. Não há metas para valer
neste Governo, e os problemas são enfrentados mais
ou menos como vemos na economia: um incentivo
aqui, um programinha aqui, um marqueteiro ali. O importante é estar bem na fita! Mas, na prática, vai tudo
andando lentamente, no mesmo ritmo de um governo
gigantesco e paquidérmico.
Na área da educação, o Brasil vai chegar ao final
do Governo Dilma sem alterações significativas e substanciais na qualidade do ensino em todos os níveis.
A vinculação dos recursos para a educação com
o pré-sal, embora louvável, adia mais uma vez o enfrentamento de um dos maiores desafios do Brasil
contemporâneo.
O fato é que o Brasil vai amargar mais uma geração de jovens e adultos despreparados...
(Interrupção do som.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – ... para a sociedade do conhecimento.
Só mais um minuto, Sr. Presidente. (Fora do microfone.)
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O analfabetismo é um mal que se enraíza e tem
o poder de tirar as esperanças de mobilidade social
das famílias.
O analfabeto é o provável filho de outro analfabeto,
o que alimenta um perigoso círculo vicioso, capaz de
aumentar significativamente o fosso social no Brasil.
É um contrassenso um governo que se diz voltado
ao social não ter dado a devida atenção ao problema
do analfabetismo no Brasil.
É uma contradição que tanto o Presidente Lula
quanto a Presidente Dilma tenham permitido que, depois de uma década de Governo, ainda tenhamos um
contingente tão expressivo da população ou completamente analfabeta, ou analfabeta funcional.
Qual é o futuro de um país com tantas pessoas
alijadas do principal instrumento de formação e desenvolvimento intelectual?
Será que o Brasil teria tantos desvios de recursos
e tanta corrupção se tivéssemos uma população com
melhores índices de escolaridade? Provavelmente não,
Srªs e Srs. Senadores.
Uma sociedade com educação tende a ser mais
participativa e atenta aos destinos da Nação. Não se
dobra facilmente à manipulação política e aos engodos
e promessas eleitorais.
Essa realidade precisa mudar e com urgência,
independentemente de quem venha a ser o novo governo do Brasil em 2014.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sou eu que cumprimento V. Exª,
Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Não é permitido aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É claro que a Mesa tem que compreender a importância da manifestação de V. Exª,
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Muito obrigado. Será um curto aparte.
Senador Cyro, o senhor, com experiência, usou um
instrumento de retórica quando disse que o futuro do
país é incerto. Não. O futuro do país é certo e não é de
emergente; é de submergente, se nós não resolvermos
esse assunto. Há pouco, o Senador Luiz Henrique falava da situação das universidades. Se esses quase 14
milhões de analfabetos tivessem, todos eles, terminado
um ensino médio de qualidade, as universidades não
estariam ruim. Se entre esses 14 milhões, houvesse
1% de pessoas geniais, seriam 14 mil. Mas jogamos
fora. Nós incineramos cérebros no Brasil. Os nazistas
incineravam livros, e pelos menos os cérebros ficavam
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para escrever outros livros. Nós incineramos cérebros.
Nós não queimamos livros; impedimos que os livros
sejam escritos porque não ensinamos as pessoas a ler
na hora certa, no ano certo. O assunto que o senhor
está trazendo aqui é fundamental e tem tudo a ver com
o que disse o Senador Luiz Henrique sobre a USP. Na
verdade, não é a USP; nós não temos universidades
entre as melhores. O senhor fala sobre o analfabetismo, e têm tudo a ver as duas coisas. E tem tudo a ver
o senhor lembrar que o Governo não se preocupa.
Não se vê uma declaração, uma manifestação, uma
convocação dos ministros, uma convocação do Conselho da República para saber onde é que a gente está
errando. Não precisa nem dizer que é a Presidenta,
nem dizer que é o PT, nem dizer que são os partidos
do Governo. Nós todos vamos dizer. É necessário até
cobrar da oposição, porque a gente não está fazendo
barulho suficiente para que as coisas aconteçam. Mas
há uma indiferença profunda.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Imaginem – para concluir, Presidente – se,
em vez de a USP ter caído, Senador Aloysio, tivesse caído o Brasil no ranking de futebol da FIFA. Imaginem! Eu
não sei onde a gente está hoje no ranking da FIFA – 4º,
5º, 6º. Imaginem se a gente tivesse caído para 15º ou
20º. Imaginem! Este País estaria em uma revolução. A
Presidenta convocaria o Ministro do Esporte para saber
o que houve. Mas não convoca o Ministro da Educação
para descobrir por que a gente está caindo no ranking
da educação superior e também da alfabetização.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – V. Exa tem razão. O caso da espionagem mobilizou o País inteiro, e o caso do analfabetismo não
faz a menor diferença. Não houve um pronunciamento
do Governo.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Permita V. Exa. Eu estou de acordo com V.
Exa e com o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Pois não. É um prazer ouvi-lo, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Gostaria aqui de propor ao Senador Cristovam Buarque...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Quem sabe ele possa fazer um time de Senadores que passem a dedicar uma hora por semana a
alfabetizar. As pessoas aprenderiam com ele o método
Paulo Freire, e, em algum lugar, onde estivéssemos,
poderíamos alfabetizar os que ainda não sabem ler e
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escrever. Eu me inscrevo de pronto na equipe. Estou
dizendo isso porque ele é um Senador da educação e
quem sabe possa transmitir ao Ministro Aloizio Mercadante: “Olha, para começar, os Senadores resolveram...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... ajudar no processo de alfabetização do
povo brasileiro, se inscrevendo para, pessoalmente,
cada um ensinar, na sua potencialidade”. Eu sou professor de economia. Quem sabe eu possa também
ensinar pessoas a ler e a escrever.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador, pode sim. Qualquer pessoa que
sabe ler é capaz de ensinar o outro a ler com algumas
pequenas orientações. Mas tem uma coisa melhor, Senador. Eu acho que a gente pode fazer isso, mas basta
o Governo voltar à ideia inicial do ProUni, que começou,
quando eu era Ministro, com o nome de PAE (Programa de Apoio ao Estudante), só que ficou na gaveta
do Ministro da Casa Civil. O PAE pagava bolsa, mas
o aluno que recebesse a bolsa tinha que ser alfabetizador de adultos durante um semestre dos quatro ou
cinco anos de seu curso. Proponha isso à Presidenta,
porque eu vou conseguir alfabetizar 20 por semestre.
A gente pode alfabetizar 20 milhões, em quatro anos,
usando só 15% dos estudantes universitários.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Vamos levar adiante as propostas.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – E 15% de forma constante: em um
momento, alguns; em outro momento, outros. Esta é a
saída: uma pequena reforma do Prouni. Mas, Senador,
eu aviso, isso vai tirar voto, porque os alunos do Prouni vão dizer: “Mas eu estou, então, pagando a bolsa,
como alfabetizador.” E aí o PT vai perder votos, muitos
votos, porque deixou de ser um favor...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Temos que alfabetizar.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ... e passou a ser uma parceria. Eu aceito
essa proposta, se o senhor a fizer. Vamos organizar
para nós sermos alfabetizadores. Eu nem preciso, talvez, ir longe. Quando eu assumi a reitoria da UnB, eu
descobri que havia 70 funcionários analfabetos. Vai
ver, Senador, que, aqui no Senado, ao nosso lado, é
capaz de haver alguns servidores, desses mais humildes, terceirizados, que são capazes de não saber ler
ou praticamente não saber ler.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Vamos fazer, então, uma turma para eles.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – A proposta do Senador Suplicy é ótima e bem
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melhor, Senador Aloysio, porque, pelo menos, vocês vão
saber transmitir. Pior era o ex-Ministro da Educação que
editava livros ensinando as crianças a aprender errado.
Eu acho que, dessa forma, nós temos uma linha melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, tenho uma emergência e preciso viajar.
Eu tinha me inscrito para uma comunicação inadiável, mas posso, pela ordem, falar muito brevemente,
se me permite?
Quero fazer um registro, pois hoje foi divulgado
que a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... ouviu, ontem, quarta-feira, pessoas
envolvidas em sessões de tortura durante a ditadura
militar. Estiveram, em sessão pública, o ex-tenente
Domine Garcez, acusado de torturar o dirigente comunista Mário Alves, do PCBR; e a viúva do médico
do Exército Amilcar Lobo, Maria Helena Souza, que foi
à audiência para pedir perdão. Ela disse que cumpria
um pedido do marido. Antes de morrer, segundo Maria Helena, o marido queria pedir desculpas aos que
foram torturados com sua permissão. “Me perdoe” –
disse ela ao abraçar Cid Benjamin, ex-perseguido político. “É importante que a gente diga de peito aberto o
quanto erramos e que podemos mudar” – completou.
Usando óculos escuros, o ex-tenente Domine
Garcez não levantou a cabeça para ouvir o ex-preso
político Álvaro Caldas, que disse ter sido vítima da
prática de tortura. “O tenente Garcez foi quem me
deu ordens para que eu retirasse a minha roupa. Fui
colocado em uma cela, nu, e fui submetido a torturas”
– disse ele, olhando para Garcez. O acusado deu a
mesma resposta para mais de 30 perguntas sobre as
circunstâncias da morte do preso político Mário Alves
em 1970: “Nada a declarar.”
Sr. Presidente, considero que a Comissão da
Verdade, seja a designada com o apoio de todos os
ex-presidentes, pela Presidenta Dilma Rousseff, como
aquelas nas Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, estão realizando um trabalho que vai contribuir
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para que esses tristes episódios não mais se repitam
em nossa história.
Gostaria, finalmente, de requerer seja registrado,
também aqui no plenário do Senado, o requerimento,
aprovado hoje, com o apoio e a assinatura de todos
os membros da Comissão de Relações Exteriores,
segundo o qual será apresentado voto de censura à
direção da Universidade de Yale, Estados Unidos, pela
arbitrária e injustificada detenção da jornalista brasileira Cláudia Trevisan, do Jornal O Estado de S. Paulo,
com a justificativa anexa.
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Peço que seja transcrito o excelente artigo de
Eugênio Bucci: “Um Par de Algemas em Yale”, sobre
o episódio, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
Suplicy, que será atendido nos termos do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –

ORDEM DO DIA
A pauta, como sabem as Lideranças e as Srªs e os
Srs. Senadores, está sobrestada por medida provisória.
Não chegou a esta Presidência informação das
Lideranças sobre acordo para a deliberação.
Assim, se não há manifestação em contrário, eu
encerro a Ordem do Dia, por falta de acordo de Lideranças, e volto à lista de oradores inscritos.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 624, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 624, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros da
União e de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, no valor de um bilhão,
seiscentos e quarenta e oito milhões de reais,
para os fins que especifica.
Parecer sob nº 53, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Senador Wilder Morais
(DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Aelton
Freitas (PR/MG), favorável à Medida Provisória; e pela inadmissão das Emendas nºs 1 a 6,
oferecidas perante aquela Comissão.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui o Programa
Fronteira Agrícola Norte e dá outras providências.
A matéria tem parecer favorável da CCJ, e
depende de parecer da CAE, CDR e CRA.
3
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 98, DE 2002 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98,
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de 2002-Complementar (nº 416/2008-Complementar, naquela Casa), do Senador Mozarildo
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento
para a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, nos termos
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo
da Câmara, com as adequações redacionais.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.154, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 43, de 2013 (nº 3.078/2011, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que altera o Decreto nº 2.784,
de 18 de junho de 1913, para restabelecer os
fusos horários do Estado do Acre e de parte
do Estado do Amazonas, e revoga a Lei nº
11.662, de 24 de abril de 2008.
Pareceres sob nos 1.084 e 1.085, de 2013
das Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Aníbal Diniz, favorável, com a Emenda nº
1-CAE, que apresenta; e
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Sérgio Petecão, favorável ao
Projeto e à Emenda nº 1-CAE/CRE.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, 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 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
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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.
7
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.
8
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.
9
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
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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 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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
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.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
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35, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e
altera a redação do inciso VIII do art. 84 da
Constituição Federal, a fim de tornar privativa
do Senado Federal a competência para decidir
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
13
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.
14
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2008
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 126,
de 2008 (nº 3.772/2008, naquela Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito
da Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980, oferecendo nova disciplina à prisão preventiva para fins de extradição.
Pareceres sob nºs 1.089 e 1.090, de 2013,
das Comissões:
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, pela
aprovação do Substitutivo da Câmara, com
adequação redacional na Ementa;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Randolfe Rodrigues, pela aprovação do Substitutivo da Câmara, nos termos
decisão adotada pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na
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Casa de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre a denominação do
novo Prédio da Administração da Faculdade
de Direito, no Campus da Universidade Federal
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
16
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.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
18
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de 2013 (nº 808/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção sobre a Conservação das Espé-
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cies Migratórias de Animais Silvestres – CMS,
assinado em Bonn, em 23 de junho de 1979.
Parecer favorável, sob nº 1.086, de 2013, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Jorge Viana.
19
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013
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do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem
matéria correlata (empréstimos consignados).
23
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).

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).

20
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

24
REQUERIMENTO Nº 909, 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).

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).

21
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).
22
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

25
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).
26
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.
27
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,
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seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).

também, a de Assuntos Econômicos (abono
para benefício de prestação continuada).

28
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

33
REQUERIMENTO Nº 1.019, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania (abono para benefício de
prestação continuada).

29
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
30
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
31
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 473, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (regulamentação do exercício da
acupuntura).
32
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,

34
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(abono para benefício de prestação continuada).
35
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (proibição do uso de cigarros em
parques infantis e áreas de prática esportiva).
36
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 206, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (isenção do pagamento de direitos
autorais em serviços de hospedagem).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a Presidência ao Senador Mozarildo, que já nos auxilia sempre, para que eu
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possa, como orador inscrito, conforme anunciado pelo
Presidente Paim, fazer uso da tribuna.
Desculpem-me a falha. O Senador Moka já está
na tribuna.
Logo após a fala do Senador Waldemir Moka,
farei uso da tribuna.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, eu queria fazer um registro: na reunião
da Comissão de Agricultura de ontem, nós tivemos a
oportunidade de fazer uma discussão sobre a questão
do financiamento público da saúde.
O Senador Cícero Lucena tem um projeto que
foi relatado pelo Senador Roberto Requião e que, inclusive, tem a contribuição do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, presente no plenário.
Houve um pedido de vista do Senador Wellington
Dias, mas, na quarta-feira, certamente, a Comissão
voltará à discussão, que foi suspensa, apenas, para
que a gente possa aprovar.
Eu sou um daqueles inconformados, Senador Jorge Viana, com que o projeto, de autoria do hoje Governador do Acre, meu colega médico Tião Viana... Quando
da votação da Emenda 29, nós não destinamos aqui
– mas é claro que eu votei favoravelmente, para que a
gente pudesse destinar – um percentual para a União.
Por incrível que pareça, esta Casa vinculou receita
para os Municípios de 15% e de 12 para o Estado, e a
União ficou sem nenhum percentual para aplicar na saúde.
Na verdade, o projeto do Senador Cícero Lucena prevê 18% da receita corrente líquida. É claro que
ele, até na contribuição, mesmo, e acho que o Senador
Aloysio Nunes também deu essa contribuição, escalonou para que o Governo tivesse um tempo mínimo
para que pudesse chegar a esse percentual.
Eu percebo que o Governo, até por essa discussão da Comissão de Assuntos Sociais, tem uma
proposta, que está sendo apresentada pelo Líder do
Governo Senador Eduardo Braga, para quando uma
PEC quer vincular. Está-se aproveitando da questão do
chamado orçamento impositivo, quando há pretensão
de se destinarem 50% das emendas para saúde; 50%
das emendas individuais seriam, obrigatoriamente, para
a saúde. Isso faria parte já do recurso do orçamento
do Ministério da Saúde. Só que o percentual lá seria
de 15% da receita corrente líquida.
Eu acho que o importante é que nós estamos
discutindo. Eu vou insistir, evidentemente, na minha
tese de que nós precisamos de mais recursos para
a saúde. Mas acho que o fundamental – e aí quero
reconhecer – é que, pelo menos, o Governo admite,
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pela primeira vez, vincular à Constituição um percentual mínimo que será da responsabilidade da União.
E claro que isso é um avanço.
Mas eu acho que esta Casa pode, num debate,
avançar um pouco mais. Porque eu tenho convicção de
que só o programa dos médicos estrangeiros, que é,
nitidamente, de caráter emergencial, não irá resolver.
O que vai resolver a interiorização dos médicos é um
plano de carreira para esses profissionais. E, aliado
ao plano de carreira para os médicos, mais recursos
para a saúde, e aí vem a vinculação.
Sr. Presidente, trago uma informação. Também
na sessão de ontem, nós aprovamos um projeto de
minha autoria, que eu gostaria de comentar. O projeto
pretende a repatriação de recursos públicos desviados
para contas abertas no exterior, em especial para os
chamados paraísos fiscais, países que não controlam
as transações financeiras, facilitando operações irregulares. E não é novidade para ninguém que um dos
males da administração pública é o desvio de recursos, a corrupção. E esses recursos são expatriados,
vão para os chamados paraísos fiscais.
Eu proponho que possamos vincular esses recursos repatriados. O Ministério da Justiça disse que
R$3 bilhões já estão bloqueados e serão repatriados,
e R$11 bilhões já foram identificados, então, é uma
quantia razoável, mas ninguém sabe o destino desses
recursos porque eles entram no Tesouro, no caixa comum ou numa conta do Banco Central. Enfim, o que eu
pretendo é que a gente possa vincular esses recursos
repatriados especificamente para a área da saúde e da
educação. Por quê? Porque são essas duas áreas as
que mais prejuízos sofrem com a chamada corrupção,
com o desvio de dinheiro público.
Então essa é uma contribuição. Porque são recursos – pelo menos a identificação –, são recursos
significativos e que ajudariam. Imaginem quantas escolas, quantas creches, o que poderíamos melhorar na
educação, o que poderíamos melhorar na saúde com
esses recursos repatriados e vinculados diretamente ao
Fundo Nacional da Saúde, ao Ministério da Educação.
Essa é a nossa contribuição.
O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos
Sociais. Evidentemente, vai a outras comissões, mas
achei que seria importante dar conhecimento a esta Casa
desse projeto que protocolei, tramitou, e que já teve a
primeira aprovação. Quero agradecer ao Senador Cyro
Miranda, que fez um bom relatório, o qual foi aprovado
por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais.
O terceiro e último item, Sr. Presidente, é também
um projeto que foi relatado pelo Senador Sérgio Souza, que pretende, se aprovado, obrigar o tratamento
odontológico, por cirurgiões-dentistas, para pacientes
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internados em UTI, pacientes que estão ali em unidades
de terapia intensiva; pacientes que, muitas vezes, estão
ali impossibilitados, inclusive, de fazer qualquer relato.
Nós sabemos que a cavidade bucal é, sem dúvida, uma entrada, uma grande fonte de contaminação,
de infecção. Sem falar que, muitas vezes, um traumatizado mesmo pode ter algum problema, e é importante
que ele seja assistido, por exemplo, por um cirurgião
bucomaxilofacial. São essas questões que a Comissão
de Assuntos Sociais vem discutindo na prática.
E o Senador Sérgio Souza fez um brilhante relatório, ouviu – inclusive, foi pedida vista –, conversou
com o Ministério da Saúde, e saiu um texto que foi
aprovado em um grande consenso, inclusive com a
participação da Senadora Angela Portela, que ajudou.
Vários Senadores ajudaram, mas quero aqui destacar
o papel fundamental do Senador Sérgio Souza, que
realmente construiu um texto. Se o projeto fosse emendado, ele voltaria à Câmara dos Deputados, mas ele
conseguiu, no texto, fazer um acordo, e esse texto vai
à sanção da Presidente Dilma.
Então, Sr. Presidente, trago essas informações
a esta Casa, querendo, com isso, mostrar o trabalho
da Comissão de Assuntos Sociais, não em função do
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seu Presidente, mas em função da composição de
Senadores e Senadoras que têm lá, com muita determinação, com muita eficiência, aprovado projetos que
tenho certeza haverão de melhorar a qualidade de vida
da população do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Waldemir Moka, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Antes de anunciar o
próximo orador, faço leitura de expediente que se encontra sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senador Flexa Ribeiro
apresentou requerimento por meio do qual solicita, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 16 a
20 de outubro deste ano para participar da sessão solene do Parlatino, na Cidade do Panamá, República do
Panamá, conforme indicação da Presidência do Senado.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram
(Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senador Walter Pinheiro
apresentou o Requerimento nº 1.165, de 2013, por
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa no período de 07 a 14 de outubro de 2013, para participar da
reunião conjunta com representantes da SOFTEX e
da Sony Entertainment, bem como do evento Gartner
ITXpo 2013, na Flórida, Estados Unidos.
A matéria depende de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, encontra-se sobre a mesa, distribuído ao Plenário, despacho do Presidente da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ad referendum do seu Colegiado, em que opina pela aprovação
do Requerimento nº 1.165, de 2013.
É o seguinte o despacho do Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL,
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO
NO ART. 40, § 4º, DO REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL
Referente ao Requerimento nº 1.165, de
2013, do Senador Walter Pinheiro, que “Requer, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para
participar no período de 7 a 14 de outubro
de 2013, na Florida – USA a convite da SOFTEX – Tecnologia da Informação Brasileira.”
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional recebeu no dia de outubro de 2013 o Requerimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
Walter Pinheiro.
Isso posto, e tendo em vista que o Regimento Interno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa
despachar solicitação de licença quando a sua votação
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não puder ser realizada em duas sessões seguidas
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência desta Comissão decide adotar, com base no disposto no
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento
análogo ao previsto no referido art. 41.
Desse modo, não tendo sido possível submeter
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que somente poderá ocorrer na reunião deliberativa seguinte,
e assim estaria muito próximo da missão oficial para
as providências administrativas da Casa, este Presidente avoca para si a responsabilidade de instruir
favoravelmente a referida solicitação, ad referendum
do Colegiado.
Esta Presidência, portanto, opina pela aprovação do Requerimento nº 1.165, de 2013, do Senador
Walter Pinheiro.
Sala da Comissão, 3 de outubro de 2013. – Senador Ricardo Ferraço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Não havendo objeção do
Plenário, será posto em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – O Senador Humberto
Costa apresentou o Requerimento nº 962, de 2013,
solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa no período de 25 a
29 de novembro do corrente para participar do 5º Fórum de Parlamentares e da 5ª Conferência dos Estados Participantes da Convenção das Nações Unidas
para Combate à Corrupção, da Organização Global
de Parlamentares contra a Corrupção – GOPAC, que
serão realizados na Cidade do Panamá, República
do Panamá.
A matéria depende de Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Nesse sentido, nos termos do §4º do art. 40 do
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer
favorável oferecido à matéria pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado
na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Em votação o Requerimento nº 962, de 2.013, do Senador Humberto Costa.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Por fim, o Senador Paulo
Davim apresentou o Requerimento nº 1.134, de 2013,
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solicitando, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa no período de 16 a
18 de outubro do corrente, para participar de reuniões
do PARLATINO, no Panamá.
Nos termos do §4º do art. 40 do Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer favorável oferecido à matéria pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional. Será publicado na forma regimental.
É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Em votação o Requerimento nº 1.134, de 2013, do Senador Paulo Davim.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao
Senador Jorge Viana, do PT do Estado do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Caros colegas Senadores e Senadoras, todos
que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV
Senado, eu venho à tribuna trazer um tema que penso
ser de interesse de todo Brasil e de todos os cidadãos
do nosso País.
Em 3 de abril de 2013, o Presidente Renan instalou uma Comissão de Juristas para apresentar uma
proposta de reforma da atual Lei de Arbitragem e propor
mecanismos de mediação – a Lei nº 9.307, de 1996.
As duas são formas de solucionar pendências fora dos
tribunais; pendências judiciais fora dos tribunais. Nada
mais atual e necessário.
A Presidência dos trabalhos ficou por conta do
Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de
Justiça.
Ontem, eu tive o privilégio, junto com o Presidente
Renan, de participar da solenidade… No fundo, no fundo, a designação foi feita em 22 de novembro de 2012.
Havia o Ministro Salomão, Marco Maciel, um conjunto
de juristas especialistas no tema. E a instalação foi em
3 de abril de 2013. Ontem, foi entregue o resultado do
trabalho. Deu uma repercussão enorme, inclusive com
matéria longa no Jornal Nacional, em todos os veículos
de comunicação. E, na solenidade de entrega da proposta, o Presidente Renan recebeu da Comissão de
Juristas, da mão do Presidente da Comissão, Ministro
Luis Felipe Salomão, dois anteprojetos.
Um destinado à arbitragem, e o outro, à mediação extrajudicial. No caso da mediação extrajudicial,
todas elas precisam ser feitas antes de se recorrer ao
Judiciário. Ou seja, o cidadão, antes de recorrer por
uma questão que entende ser do seu interesse, do seu
direito, tem a alternativa de resolver o seu problema
sem formalizar uma ação no Judiciário.
Veja bem, hoje já há uma lei que regula a arbitragem. O que se está propondo é a reforma da legislação atual sobre o tema. Diferentemente, no caso da
mediação, ainda não há nenhum marco legal. Então,
para a mediação, tão necessária, tão usual em mui-
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tos países, nós não temos sequer um marco legal em
nosso País.
O Presidente Renan, ontem mesmo, enviou a proposta, os anteprojetos sobre arbitragem e mediação,
para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado
Federal, e pediu ao Presidente da CCJ, como chamamos a Comissão de Constituição e Justiça, Senador
Vital do Rêgo, que ele relate as propostas e elas sejam
discutidas e votadas conjuntamente e com celeridade.
Eu chamo a atenção de todos para a importância desse tema. A arbitragem e a mediação são alternativas necessárias para desafogar o Judiciário e dar
mais agilidade aos processos.
Há, aqui no plenário, um ex-Ministro da Justiça,
o Senador Aloysio Nunes Ferreira e o ex-Ministro da
Educação Cristovam. Sobre os números, Senador Ministro Aloysio Nunes Ferreira, o Ministro do STJ, Luis
Salomão, disse ontem que há atualmente, vejam aqueles que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio
Senado e aqui no plenário, 90 milhões de processos
judiciais em tramitação. Noventa milhões! Somos 200
milhões de brasileiros com 90 milhões de processos
judiciais em tramitação, sendo que a cada ano entram
mais 26 milhões de processos, de questões, de busca
de direito, de alguns querendo ter cidadania, de garantir aquilo que entendem ser direito. Isso equivale a um
litígio para cada dois habitantes do nosso País. Quer
dizer, nós temos um conflito judicial para cada dois
habitantes do nosso País. Ele citou ainda um exemplo
da Austrália. Na Austrália, por exemplo, há um litígio
para cada 16 mil habitantes.
Então, é uma situação, Senador Paim, da maior
gravidade. Quando se discute Tribunal Regional Federal; quando se discute celeridade da Justiça; quando
o cidadão diz que é um País da injustiça, ele está dizendo... Porque, às vezes, a morosidade, a demora, a
falta de uma solução levam a essa conclusão.
E aí o Ministro Salomão deixou claro que, nos
últimos vinte e cinco anos que nós estamos comemorando de Constituição – acho que todos nós temos um
certo consenso de que o Brasil avançou muito nos direitos do cidadão; isso é fato concreto, inclusive neste
de poder recorrer por seus direitos –, ou seja, de 1988
para cá, o número de casos novos se multiplicou 75
vezes, Senador Aloysio. O número de casos na busca de garantir algum direito na Justiça se multiplicou
em 75 vezes.
Eu vou dar os números. Em 1988, eram 350 novas ações por ano – 350 mil ações judiciais por ano
em 1988 –, no ano da nossa Constituição. E agora são
quantas? Agora, em 2011, de acordo com o último levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça,
foram 26 milhões de casos. Um crescimento anual de
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9%, muito maior do que PIB; muito maior do que outros
indicadores econômicos e sociais. Então, há cerca de
90 milhões de processos em andamento.
A prática da mediação já é usada em vários países do mundo. O Brasil não tem um marco regulatório
para a mediação; tem para a arbitragem, que é uma
lei de 1996, Senador Aloysio. Em 1996, criou-se a Lei
de Arbitragem, que é essa lei que se está propondo
agora atualizar em uma comissão de que V. Exª faz
parte e eu também, como suplente – V. Exª como titular –, que é a CCJ.
Então, o projeto tem dois objetivos: apresentar
uma proposta de atualização da Lei de Arbitragem e
criar um marco novo, uma condição de se ter a mediação no Brasil, que é tão usual em outros países, para
que possamos ter uma oportunidade de as pessoas
que têm algum conflito o resolverem antes de ajuizada uma ação.
Então, foi esse o resultado ontem; deu uma repercussão no Jornal Nacional, deu repercussão em
todos os veículos de comunicação do Brasil, porque,
se há um clamor hoje é por justiça. Se há um clamor
hoje é por celeridade nas decisões da justiça.
Agora – pasmem todos! –, 90 milhões de processos não há juiz que julgue, com 26 milhões entrando
por ano.
Ouvirei, com satisfação, o aparte do Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que, inclusive, foi já Ministro
da Justiça, dizendo, por último, que um levantamento
da Fundação Getúlio Vargas indicou que os valores
movimentados pela arbitragem cresceram 185%, indo
de R$876 milhões, em 2008, para R$2,4 bilhões, em
2009. Nós temos a arbitragem, como disse, mas nós
não temos a mediação ainda com algum marco que
possa estabelecê-la como mecanismo antes de se
recorrer a uma decisão judicial.
Com satisfação, ouço V. Exª, Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Jorge Viana, não podia ser mais atual o tema de V. Exª, porque realmente
é um assunto de que o Congresso trata que não tem
grande repercussão imediata junto à opinião pública,
mas que afeta a vida das pessoas de uma maneira dramática. A justiça é um bem de primeira necessidade;
é um bem de primeira necessidade. E esses números
que V. Exª aponta configuram uma verdadeira crise
no nosso sistema judiciário. A Justiça tarda, tarda e,
quando tarda demais, ela é falha. O julgamento final
está muito distante da instrução do processo.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – O Presidente Joaquim Barbosa, do Supremo, do
Conselho Nacional de Justiça, nesta semana, tipificou
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o Judiciário brasileiro como um monstro, dizendo que
é uma monstruosidade a Justiça brasileira.
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – É, exatamente, é uma monstruosidade.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Corroborando com o que V. Exª está falando.
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – E talvez essa crise que se configura
pelos números que V. Exª traz ao conhecimento do
Senado seja um estímulo para que uma solução como
essa que sai da comissão, em boa hora constituída
pelo Presidente Renan Calheiros, ou seja, a adoção
de uma lei que disciplina, que atualiza a Lei de Arbitragem, que foi de iniciativa do então Senador Marco
Maciel, aprovada em 1996...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – E cria a de mediação.
O Sr. Aloysio Ferreira Nunes (Bloco Minoria/
PSDB – SP) -– E cria também a mediação, de tal maneira que nós possamos desjudicializar os conflitos
sociais. As causas, evidentemente, são muitas, a começar pelas leis malfeitas, meu caro Senador Jorge
Viana. Ontem, o Congresso Nacional – dou-lhe um
exemplo – aprovou aqui um projeto de lei de conversão oriundo da Medida Provisória nº 619. Veja V. Exª:
essa medida provisória já foi editada pela Presidente
da República tratando de oito temas díspares, quando
a Constituição determina que uma lei não pode trazer
mais de um objeto, mais de uma matéria, exatamente
para facilitar sua compreensão pelos cidadãos. Então,
essa já saiu com oito. Aqui, no Congresso, foram acrescentados mais dezesseis temas, totalmente diferentes
um do outro. Uma legislação confusa como essa gera
conflito. Em segundo lugar, creio que temos um sistema recursal obsoleto, que retarda as decisões. Nesse
sentido, existe um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, de autoria do Senador Ferraço, na
nossa Comissão de Constituição e Justiça, que visa
dar maior celeridade à justiça, diminuindo as possibilidades de recurso aos tribunais superiores, que hoje
se transformam em terceira e quarta instâncias de jurisdição, quando o ideal seria que um conflito judicial
terminasse já na segunda instância. O juiz de primeira
instância se pronuncia, há apelação, e, em seguida,
executa-se a sentença. Hoje não acontece isso. As causas se arrastam anos e anos a fio. Penso também, meu
caro Senador, que o Poder Público tem boa parte de
culpa nesse cartório, porque boa parte dessas ações
são ações de particulares contra o Governo, visando
à obtenção de direitos previdenciários...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Ou entre particulares.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Talvez seja menor a parte entre particulares. E esse projeto, essa lei, que haveremos de
produzir rapidamente, seguramente será uma grande
válvula de saída para os conflitos entre particulares.
Fica pendente ainda aqui que os governos – refiro-me a governos estaduais, municipais e ao Governo
Federal – estejam mais abertos para compreender
que determinadas questões já foram decididas pela
Justiça, e, independentemente de haver súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que eles não
sejam mais obrigados a recorrer sistematicamente e
constantemente das decisões que lhe são contrárias.
Mas creio que essa proposta a que V. Exª se refere,
saída dessa Comissão, seguramente vai levar a uma
mudança da cultura judicial brasileira, vai permitir, inclusive, o surgimento – não é um surgimento, porque
essa profissão já existe –, a qualificação, em número
crescente, de conciliadores e mediadores para atuar
nesses processos de solução extrajudicial de conflitos.
Parabéns a V. Exª por ter trazido esse tema de tanta
atualidade, de tanta importância à tribuna.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Veja bem, Senador Aloysio, eu agradeço o
aparte, que só me honra, na hora que estamos comemorando os 25 anos da Constituição, ou seja, de uma
lei que, de alguma maneira, estabeleceu regras neste
País – por mais questionamento que se tenha –, que
criou as condições, impondo regramentos novos para
os gestores públicos, para que o Brasil evoluísse do
ponto de vista social.
Quanto aos resultados, quando se tem um bom
resultado do ponto de vista social e as pessoas estão
melhores, o econômico também vem junto. O fato é que,
desde o primeiro homem na Terra, a primeira mulher na
Terra, a luta por justiça segue. Com as leis, a luta pelo
direito. Agora, como encontrar aquilo que é de direito
com 25 milhões de processos por ano, com um estoque de 90 milhões de processos? Isso é impraticável.
Vou trazer aqui questões cruciais.
Investimentos estrangeiros no Brasil. Alguns condicionam: “O Brasil não tem mecanismo de arbitragem
eficiente, não tem conciliação? Porque, pela Justiça,
a gente sabe que vai demorar”. Claro que demora! E
aqui digo: creio que mais importante é a relação do
fortalecimento da arbitragem ou a atração de investimento estrangeiro, por exemplo, no País. Atualmente,
os grandes investidores têm resistência a submeter
suas causas ao Poder Judiciário, porque sabem que,
se alguém entrou com uma ação, vai demorar. Aliás,
passa a ser imprevisível o tempo necessário para um
conflito ser solucionado. E, como bem colocou V. Exª,
é um conflito com o Estado, no caso brasileiro, ou num
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outro Estado, e o Judiciário, de fato, é lento, pouco eficiente, composto por juízes que, no mundo globalizado de hoje, não são obrigados a ser especialistas de
várias áreas. A área, por exemplo, energética, mineral,
telecomunicação, ambiental: como cobrar de um juiz
concursado ser um especialista num segmento para
entender as nuanças de um conflito que possa estar
retardando, às vezes, um investimento ou prejudicando uma nação inteira?
Então, a busca de velocidade, eficiência e profundo domínio sobre uma área de conhecimento é mais
bem trabalhada quando esse conflito vai para uma
arbitragem. Então, é muito importante.
A proposta que o ex-Senador Marco Maciel fez
precisa ser atualizada – o mundo é outro –, mas é
necessário também que a mediação tenha um regramento, para que o Brasil possa se modernizar e ser
competitivo.
Nesse sentido, os juristas estenderam a arbitragem para contratos com a Administração Pública,
como os investimentos para a Copa e os do pré-sal.
E também para alguns casos de direito trabalhista.
Para deixar mais clara a diferença entre arbitragem e mediação, transcrevo a seguinte matéria:
Ao explicar a diferença entre arbitragem e mediação, o Ministro Salomão destacou que, na
arbitragem, as partes em conflito escolhem, de
comum acordo, um árbitro [Então, há um juiz
privado que vai possibilitar um entendimento.
Ponto. Não há juízo da ação para tomar a decisão].Já na mediação, não há um juiz, e sim
um mediador. [Há países que adotam um leigo. Ele faz mediação, conversa com um lado,
conversa com o outro, e chega a um acordo].
Então, imaginem quantos milhões de questões,
de conflitos existem! No Acre, nós dizemos: “Fulano
tem uma questão com outro”. É uma questão. O cidadão brasileiro costuma dizer: “Olhe, eu estou em
questão com o meu vizinho. Eu estou em questão com
o meu patrão”.
Quantas questões seriam resolvidas e não virariam despesa, empecilho para a celeridade da Justiça!
Portanto, nesse sentido, o mediador, em vez de
tomar uma decisão, estimula o entendimento entre as
partes. Essa é uma questão fundamental, porque o
mediador pode ser leigo bom de conversa, que busca
consensuar um conflito. Essas foram palavras do próprio Ministro Salomão.
Segundo o presidente da comissão, a mediação
tende a ser mais utilizada para as chamadas demandas
de massa, “pois tem potencial para chegar a um maior
número de pessoas”. Isso seria uma reeducação do
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cidadão de hoje, que tem tantos conflitos – o mundo
está em tempo real –, para que resolva questões que
podem, de fato, ser resolvidas, sem que isso vire uma
ação judicial, com advogado, com acusação, com defesa, com audiência. A arbitragem, por sua vez, tende
a se concentrar em questões de maior porte.
Acho que esse tema precisa ser priorizado pela
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
V. Exª, com a autoridade que tem, com a autenticidade com que atua neste Senado, pode nos ajudar
com esse tema. Eu acho que a Comissão agiu rápido.
Ela apresentou duas propostas: a de reformulação da
parte de arbitragem e a proposta inovadora da mediação. É um ponto de partida, é um estímulo, e não
tenho nenhuma dúvida de que podemos ter uma solução rápida
O ministro disse que a intenção é criar a cultura da
mediação. “Uma das sugestões”, segundo ele, “é a de
implantar o conhecimento de mediação nos concursos
públicos e nas universidades como cadeira obrigatória.”
Não sei se precisamos chegar a tanto, mas, se
nós trabalharmos abrindo essa possibilidade, muitos
vão se estimular, dizendo: “Aí vou ter meu interesse
atendido.”
A mediação é, realmente, algo novo. Como bem
colocou V. Exª, Senador Aloysio, quando votamos,
criamos novas possibilidades de falta de entendimento
com leis feitas da maneira como estamos fazendo. Nós
deixamos a insegurança jurídica ou as estimulamos
com leis malfeitas. Aqui temos uma oportunidade de
criar um mecanismo para solucionar problemas que,
às vezes, são criadas pelo próprio Parlamento.
Essencialmente, no mundo de hoje, nas relações
estabelecidas hoje, em tempo real – onde me parece
que o dia ficou mais curto e que as coisas estão mais
aceleradas – a geração de conflitos, de questões, aumentou exponencialmente. Se nós não criamos mecanismos para sanar esses conflitos ou para mediar
esses conflitos, nós realmente não vamos, do ponto
de vista institucional, resolvê-los nunca. É impossível,
é impraticável.
Quanto mais cidadania, mais busca por direitos,
pela garantia de direitos. Aí vemos o que é um país
desenvolvido, com leis estáveis, com relações sociais
mais bem postas, como a Austrália, onde você tem uma
questão judicial para cada 16 mil cidadãos. No Brasil,
para cada dois cidadãos, há uma demanda judicial.
Então, penso que temos de fazer uma transição,
uma travessia dessa fase na vida do nosso País.
Queria cumprimentar a iniciativa do Presidente
Sarney, que propôs a Comissão. Quero cumprimentar
também o Presidente Renan, pela designação dos seus
membros, pela instalação da Comissão no ano passado.
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Quero dizer que tenho muita satisfação de ter
participado da solenidade ontem, e que houve uma
repercussão enorme por conta da sensibilidade da imprensa ao ver que este, sim, é um tema que atende ao
País, ao cidadão, ao presente e ao futuro do nosso País.
Quero cumprimentar o Ministro Luis Felipe Salomão e todos os membros da Comissão, agradecendo-lhes pelo serviço prestado. Tomara que a sensibilidade de todos os colegas Senadores e Senadoras da
Comissão de Constituição e Justiça nos deem a celeridade necessária para que o debate possa se aprofundar sobre esse tema e para que a deliberação do
Congresso possa ocorrer o quanto antes. O cidadão
brasileiro, certamente, vai agradecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste
instante, ao Senador Cristovam Buarque, do PDT do
Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, eu quero me referir a um assunto
que já foi tocado aqui, especialmente pelo Senador
Luiz Henrique e pelo Senador Cyro Miranda. É o fato
de que, na mesma semana, nós temos o choque de
que a nossa única universidade entre as 200 melhores
do mundo caiu, e outras também, e o choque de que
o número de analfabetos aumentou no Brasil em 300
mil. Dois fatos, Senador Aloysio, que justificariam uma
revolução em qualquer lugar, e aqui passa em branco.
Como eu falei há pouco aqui, em aparte, imaginem se o Brasil tivesse caído no ranking da FIFA,
o escândalo que haveria se não estivesse entre as
200 melhores Seleções. E a gente não está. E nada
acontece. A Presidenta não convocou o Ministro da
Educação, pelo menos que se saiba. Não convocou
uma reunião de todos os Ministros; não convocou o
Presidente da Câmara e do Senado para discutir como
é que, numa parceria, nós, juntos, poderíamos fazer
com que o analfabetismo fosse resolvido, e as universidades fossem promovidas.
É essa insensibilidade para os assuntos da educação que deixa o atual Governo em uma posição
insustentável diante da opinião pública e, sobretudo,
diante do futuro do Brasil.
O Senador Luiz Henrique falava aqui que o Brasil tinha dificuldade em ser um país emergente dessa
maneira. O Brasil caminha para ser um país submergente, porque, daqui para frente, o grande capital de
um país é o conhecimento!
Eu vi, há pouco, uns estudos dizendo que o Brasil
vai estar muito bem nos próximos 10 anos, 15 anos, 20
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anos, porque o preço da soja vai crescer. Gente, isso
se justificava no tempo do açúcar, no século XVII, em
Pernambuco, porque a commodity açúcar, realmente,
subindo de preço, tudo dava certo, e parecia que era
eterno, até porque todos achavam que a escravidão
não ia acabar nunca.
Mas, no mundo de hoje, em que a gente vê um
produto novo todos os dias, em que a gente vê que
a produtividade está, sobretudo, na criação de novos
produtos, até mais do que na maneira de produzir os
produtos, o que sempre foi a ideia da produtividade...
A produtividade, tradicionalmente, era o quanto um trabalhador produz em renda. Não é mais. Hoje, é quanto os inventores criam. Já não é mais tempo de ficar
comemorando o tal do “made in Brazil”. É tempo de a
gente colocar o “created in Brazil”, criado no Brasil. E
nós estamos muito atrás.
Uma das razões pelas quais a USP caiu é a nossa
baixa produção de novos produtos, nossa baixa relação
com o setor empresarial. As universidades estão ruins,
embora sejam mais. No Brasil, nós comemoramos o
inchaço, não comemoramos a saúde. As universidades
incharam. As universidades não ficaram melhores e
maiores, como a gente deve querer também. E o problema central está na educação de base.
Quando a gente olha a lista das duzentas melhores que saiu na Folha de S.Paulo e vai país por país,
vemos que tem uma coisa que unifica. Falam idiomas
diferentes, a renda per capita é diferente de um país
para outro, as culturas são diferentes, mas tem uma
coisa que é comum: todos fizeram o dever de casa da
educação de base. Todos, sem exceção. E nós não o
fizemos.
Eu até acho que amanhã a USP se recupera.
Pode chegar a ser uma das cem melhores, mas só
vai ter uma USP no Brasil. Aí, de repente, a Unicamp
também chega, mas serão apenas duas. Por quê?
Porque elas vão ser as universidades onde entram os
melhores alunos do Brasil inteiro. Aí conseguem ser
boas. Mas as outras vão ficando ruins.
Uma coisa que faz com que caia é o fato de termos criado tantas universidades que os alunos não
precisam mais ir para São Paulo para estudar. Então,
alguns bons alunos ficam lá. Mas um ou dois bons alunos não fazem uma universidade. Todos é que fazem
uma universidade.
Imaginem se esses 14 milhões de analfabetos,
todos eles, tivessem tido uma boa educação de base.
Imaginem se todos falassem inglês. Uma das condições para se ter uma boa universidade hoje é que se
fale inglês dentro da universidade. Senão, ela perde
competência e competitividade para fora.
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Imaginem se esses 14 milhões de analfabetos
tivessem tido uma boa educação de base, se soubessem idiomas, se falassem bem o português, se soubessem matemática, se tivessem noções de geografia, de
história, de biologia... Se esses 14 milhões estivessem
dentro das universidades, nós não estaríamos desse
jeito. Se fosse 1% desses 14 milhões, já seriam 140 mil.
Seriam 140 mil bons cérebros. Mas nós abandonamos esses 14 milhões, nós os jogamos para fora,
incineramos seus cérebros, porque um analfabeto
pode ser muito inteligente, mas não consegue fazer um
curso universitário. Pode ser muito sensível, mas não
consegue fazer um curso universitário. Um analfabeto
não é pior do que um doutor, do ponto de vista moral. São até melhores, em geral, mas não conseguem
fazer um curso universitário, não conseguem gerar o
conhecimento necessário para o futuro.
Nós não fizemos o dever de casa. E isso é trágico.
E continuamos sem nos preocupar com isso.
Vou fazer uma confidência aqui, Senador Paim.
A última frase que eu disse ao Presidente Lula como
Presidente, numa reunião no gabinete dele, de onde
eu saí para aeroporto para pegar um voo para Portugal e me encontrar com ele e sua comitiva na Índia,
foi “Presidente, nós não estamos fazendo o dever de
casa”. E eu vi a cara dele. Ele não gostou. A razão, Senador Paim, tem a ver com o senhor. Não se preocupe,
pois vou dizer o porquê. É que se discutiam as cotas.
Estávamos eu, a Ministra Matilde e mais um grupo. E
o Presidente, corretamente, perguntou: “será que, em
vez de cotas raciais, não é melhor uma boa educação
de base para todos”? E eu, na hora, respondi: “sem
dúvida, Presidente, mas vai levar 20 anos para fazer
o efeito sobre os negros brasileiros, que são da camada mais pobre”. Levaria 20 anos se nós estivéssemos
fazendo o dever de casa.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Mas não estamos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Mas nós não estamos.
Cá para nós, de fato, um ministro dizer que o governo não está fazendo o dever de casa na sua pasta
pode até justificar, sim, sua demissão. Eu sei que ele
saiu dali e eu fui me encontrar com ele na Índia. Mas,
quando ele voltou, ele disse ao Ministro Gilberto Carvalho que não dava para me manter. Eu acho que aquela
foi uma das coisas, mas eu estava certo.
Presidente Lula, Presidenta Dilma, nós não estamos fazendo o dever de casa no que se refere à educação de nossas crianças. E aí não fazemos o dever
de casa nas universidades, porque fazer universidade
não é criar universidade. Fazer universidade é manter
universidade. E manter não é só dar dinheiro, mas é
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ter cérebros ali dentro, sobretudo de alunos. Sabem
por que o aluno é mais importante que o professor?
Porque um aluno bom puxa o professor ou então o
demite. Se o aluno é bom e a gente não consegue um
professor bom, o aluno vai buscar no exterior, como a
gente está buscando médico. Agora, quando o aluno
é ruim, ele puxa a universidade para baixo, porque se
acomoda. O bom professor, quando o aluno é ruim,
pode até fazer de conta que dá aula e ir para o gabinete dele pesquisar, produzir, porque ele não fica
dando aula com o exercício pleno do que faria se os
alunos fossem bons.
Hong Kong, por exemplo, é uma cidadezinha, mas
tem três universidades entre as duzentas melhores. É
uma cidade, gente, não um país. Singapura é uma cidade. Eu não fui olhar no Google, mas Singapura deve
ter três ou quatro milhões de habitantes e tem duas
universidades entre as duzentas melhores. A Coréia
do Sul é a que tem mais universidades. Comparada
com o Brasil, ela é muito pequena, mas tem quatro
universidades.
Eu não estou comparando com as 77 dos Estados Unidos, com não sei quantas do Reino Unido,
mas com um desses países. Não se justifica. O Brasil
não pode ter menos que dez universidades entre as
melhores, porque temos 200 milhões de habitantes,
porque somos o 7º PIB do mundo. Não se justifica,
Senador Mozarildo, termos menos de dez.
Esses outros países que têm muitas universidades são pequenos. Ou seja, na hora de escolher,
escolhem entre poucos. A gente escolhe entre um número muito maior.
Nós somos os melhores em futebol não é só
porque a bola é redonda para todos, mas porque nós
temos 200 milhões de habitantes, sendo que 100 milhões deles jogam futebol, esporte masculino. Então,
por que não fazemos isso também na educação? Por
que não fazemos a educação redonda para todos?
Por que, no Brasil, rico tem escola redonda e pobre
tem escola quadrada? E o caminho a gente sabe. O
caminho é toda escola ser pelo menos igual às 420
escolas federais que o Brasil já tem. Basta espalhar
essas escolas pelo Brasil.
E isso, depois de vinte anos, porque não se faz
de repente, custaria 6,4% do Produto Interno Bruto,
pagando-se R$9,5 mil de salário mensal a um professor, o que faz com que o custo de cada aluno seja de
R$9,5 mil por ano. É menos do que a maior parte da
classe média paga na escola particular, onde a mensalidade já está em R$1 mil. A nossa custaria R$600,00,
R$700,00, R$800,00, que seja.
Se a gente sabe, por que não faz? Em parte, porque não dá voto. Colocar uma universidade dá voto.
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Os pais comemoram o menino que entra na universidade, mas não se comemora, não se faz festa para o
menino que termina o ensino médio. Não dá a euforia,
o orgulho, e aí não dá voto.
A Presidenta teria que ter um gesto de preocupação, até para despertar a população, até para despertar esta Casa, que não desperta para o problema
que significa aumentar o analfabetismo e diminuir a
qualidade das universidades na ordem das melhores
do mundo. Esses dois movimentos tinham que estar
ocorrendo em sentido contrário! Mas a Presidenta não
desperta, não vem aqui, não fala aqui, não comenta,
não faz uma fala, não pede desculpas pelo fato de que
nós não fizemos nesses anos todos.
E não é o Ministro que tem que fazer isso. O Ministro está aí há quatro ou cinco meses. Como é que
ele vai ser culpado disso? Não. Nada. Nada. O Ministro
Mercadante não tem nenhuma culpa nessa situação. A
culpa não apenas da Presidenta Dilma, mas é também
do Presidente Lula. Mas não é apenas do Presidente
Lula, pois é também do anterior, Fernando Henrique,
e de toda a história do Brasil. Mas isso passou, esses
caras passaram. Agora é ela a nossa líder. É ela que
tem a responsabilidade. Aliás, mais do que a responsabilidade, ela tem a obrigação de manifestar a sua
indignação com isso.
Presidenta, é muito ruim ver os serviços de espionagem americanos lendo as cartas da gente, mas
é muito pior ver 14 milhões de adultos incapazes de
ler a carta que o pai escreveu, que a mãe escreveu,
que o filho escreveu, que o amigo escreveu, que a namorada escreveu, que o namorado escreveu. A vergonha do Brasil não é pelo fato de os americanos lerem
nossas cartas, mas por 14 milhões de brasileiros não
conseguirem ler cartas de brasileiros, escritas para
eles próprios.
E a Presidenta não se manifesta com qualquer
indignação sobre isso. É como se não estivesse acontecendo no Brasil, mas em outro planeta. E nós aqui
não estamos fazendo o que deveríamos.
Por isso, creio que temos a obrigação de, pelo
menos, levar adiante o que o Senador Luiz Henrique
propôs aqui, que é colocarmos como próximo tema da
Comissão do Futuro, Senadora Ana Amélia, que é membro ativo dessa Comissão... O Senador Luiz Henrique
propôs que a próxima atribuição da Comissão fosse
responder como, daqui a 30 anos, o Brasil poderá estar com algumas universidades entre as melhores do
mundo. O que nós precisamos fazer para isso? Que
dever de casa precisamos fazer para não passar por
esse constrangimento?
Eu não tenho a menor dúvida de que um dos
pontos fundamentais para termos universidades boas
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é termos analfabetos de menos, é termos todos os alunos brasileiros terminando o ensino médio, um ensino
médio de alta qualidade. Aí a universidade fica boa,
porque ela fica precisando de pouco.
Fico aqui deixando clara, Senador Mozarildo, não
só a preocupação que o Senador Luiz Henrique manifestou e que eu também tenho, não só a possibilidade,
o risco de ver o País submergir, em vez de emergir,
como se tem dito nos últimos anos.
Eu fico envergonhado não por, como brasileiro,
ler isso e perguntar o que os políticos estão fazendo
comigo. Eu fico mais envergonhado ainda é por, como
político, não estar conseguindo fazer nada para mudar isso. Não estou conseguindo, ou por omissão, que
não é o caso, ou por incompetência, incompetência de
fazer com que as ideias que a gente tem virem realidade. Pelo menos de uma coisa eu não tenho de me
envergonhar: eu não vou desistir de continuar essa
luta. Eu não vou desistir de continuar dizendo que o
Brasil pode e o Brasil deve, que o Brasil precisa e que
é possível no Brasil. É possível, é preciso e se sabe
como fazer. E vou continuar convencendo, lutando,
falando, brigando, porque um dia vai acontecer. Não
sabemos se vai acontecer conosco ou não, mas vai
acontecer. A realidade das coisas vai levar a que, em
algum momento, este País desperte. O que não pode
é um país que está querendo ser campeão de futebol,
ganhar medalha, fazer copa, fazer olimpíadas, ver, de
um lado, aumentar o analfabetismo e, de outro, diminuir a qualidade das universidades. As duas coisas
estão ligadas, uma está ligada à outra. A gente não
pode deixar que isso continue e não pode, sobretudo,
parar de lutar para que isso não continue.
Era isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Cumprimentando V. Exª,
Senador Cristovam, pelo brilhante pronunciamento,
convido para fazer uso da palavra o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Cristovam Buarque, com a proficiência de sempre, fez uma análise da situação a que
o nosso Brasil chegou e poderá chegar em razão da
deficiência da educação básica entre nós.
Referiu-se ao número divulgado pelo IBGE, nesta
semana, demonstrando que o ritmo de queda do índice
do analfabetismo no Brasil parou de cair e aumentou.
Há um aumento do número absoluto de analfabetos
com a perda da velocidade desse índice. Esse número foi minimizado por declarações vindas de círculos
do Governo, afinal de contas são 290 mil brasileiros
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a mais que permanecem no analfabetismo, são 290
mil que deixaram de ser alfabetizados. É uma legião
de pessoas excluídas das letras, das oportunidades,
da cultura, da expressão. Diz o Senador que um número desses seria equivalente ao rebaixamento das
expectativas de vitória da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo e que mereceria uma reunião de
emergência por parte do Governo.
Ontem, meus caros Colegas, o Brasil sofreu rebaixamento em outro quesito: na classificação do risco
dos seus títulos, dos títulos da dívida brasileira. A agência de risco Moody’s reduziu de positivo para estável
a perspectiva para os títulos brasileiros. É a segunda
gigante desse setor de avaliação de risco de títulos
da dívida pública que rebaixa a perspectiva para os
papéis brasileiros, pois, em junho deste ano, foi a vez
da Standard & Poor’s colocar os papéis brasileiros na
perspectiva de negativo.
No entanto, a reação que se vê por parte do Banco Central do Brasil e das autoridades do Governo é
bastante semelhante a essa que tiveram as autoridades do campo educacional e a própria Presidência da
República em relação ao aumento do analfabetismo.
O Banco Central continua vocalizando o ponto de vista
do Governo e apresentando um cenário ainda, diria eu,
não diria róseo, mas minimizando os sinais que estão
aí claríssimos aos olhos de todos.
A economia brasileira vem se deteriorando cada
vez mais durante o Governo da Presidente Dilma. Todos os pontos chaves da economia brasileira, índices
de inflação, crescimento do PIB, juros, endividamento público, investimento, comércio exterior, tudo isso
compõe retrato muito ruim e perspectiva muito desagradável para a economia brasileira, e, quando digo da
economia brasileira, eu falo para os brasileiros, para o
futuro do nosso País.
Vou citar alguns desses indicadores, que são do
conhecimento de todos, mas que não custa repisar.
Segundo projeções do próprio Banco Central, a
inflação brasileira deverá continuar oscilando em torno de 5,8% ao ano até pelo menos o ano de 2015.,
muito distante do centro da meta estabelecida Esse
é um padrão muito alto para qualquer economia que
se pretenda em desenvolvimento, ainda mais porque
esse índice é uma média, e, nos bens de primeira necessidade que compõem o consumo das famílias mais
pobres, o índice de inflação é muito maior. O índice de
inflação dos alimentos está em torno de 10%, como
denunciou ontem, na Câmara dos Deputados, o Deputado paulista Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo.
O Banco Central e o Governo Dilma têm uma
atitude conformista, apesar de todas as alegações
em contrário, diante do comportamento da inflação.
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Sabemos que o Conselho Monetário Nacional, dentro da política de metas de inflação que vem desde o
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e
que foi mantida pelo governo Lula e pelo Governo Dilma, estipula a meta de 4,5% ao ano de inflação como
aquilo que poderíamos admitir, mas, a rigor, diante de
fatores conjunturais imponderáveis, admite-se que a
inflação possa chegar a um teto de 6,5%. Ora, aquilo
que é teto, 6,5%, está virando piso no Governo do PT,
porque, na verdade, nós teremos, durante o quadriênio
da atual Presidente, uma inflação média de 6% ao ano,
a despeito de um arrocho rigoroso de tarifas públicas
e do represamento de preços, o que, mais dia, menos
dia, vai estourar. Estamos criando uma bolha! Aliás,
criamos várias bolhas: o caso dos transportes públicos,
que têm as suas tarifas comprimidas; o caso da gasolina e dos derivados de petróleo, que têm seus preços
contraídos artificialmente; o caso da energia elétrica.
Os preços controlados pelo Governo, Sras. e Srs.
Senadores, subiram apenas 1,3% ao ano, nos últimos
12 meses, ao passo que os preços livres subiram 7,6%
nos últimos 12 meses. Isso significa que há represamento de preços que estão sob o controle do Governo,
e, em algum momento, eles vão romper esse dique.
Aliás, no caso da gasolina, isso já levou a Petrobras a
uma situação grave de descapitalização, de perda de
valor de mercado de suas ações, de redução da sua
capacidade de investimento.
Se, por um lado, a inflação não cai, a inflação se
acomoda por volta do teto da meta, em vez de caminhar para o centro da meta de 4,5%, o PIB, por sua
vez, continua engatinhando. Para este ano, a projeção,
que começou com um aumento de 3,1% do Produto
Interno Bruto, foi revista para 2,7%. E, agora, ela foi
revista para 2,5% pelo menos até meados de 2014. E,
se os juros vierem a subir mais, por conta das pressões inflacionárias, como, aliás, é amplamente esperado pelo mercado, é possível que o crescimento do
PIB fique ainda menor do que o anunciado 2,5%. Por
isso, o nosso País está lá atrás no ranking de desenvolvimento dos países da nossa América do Sul, talvez
na frente apenas da Venezuela.
Dado o crescimento da população, estamos em
uma situação em que a renda per capita continua praticamente estagnada. A essa combinação adversa –
inflação alta, PIB engatinhando –, soma-se o comportamento das contas públicas.
Na terça-feira desta semana, o Tesouro Nacional revelou o resultado fiscal do setor público consolidado em agosto. E a fotografia não foi bonita de se
ver, Sr. Presidente, pois, pela primeira vez, em meses
de agosto, desde o ano de 2001, as contas da União,
dos Estados e dos Municípios estão no vermelho. O
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setor público teve déficit primário, sem considerar o
pagamento dos juros, de R$432 milhões, no mês de
agosto. E lembro que, um ano antes, apenas um ano
atrás, no mesmo mês de agosto, o País havia gerado
o superávit de R$3 bilhões. Então, um ano atrás, no
mês de agosto, nós tínhamos um superávit de R$3
bilhões; neste ano, nós temos um déficit primário de
R$432 milhões no mês.
No acumulado nos primeiros oito meses de 2012,
o superávit foi de 3,56% do PIB. Neste ano, o superávit
é bem menor, cerca de metade disso: 1,7% do PIB.
Quer dizer, a inflação está alta, o PIB não cresce, e as
contas públicas estão cada vez mais fora de controle,
não obstante toda a maquiagem – são quilos de pancake, de rímel, de base, seja lá o quê for – que o Governo Federal, especialmente o Ministro da Fazenda,
tenta encobrir o descontrole das contas públicas. Isso
gera, evidentemente, a desconfiança de todos, dos investidores, daqueles que poderiam vir a arriscar seu
capital na economia brasileira. Isso faz com que todos
se retraiam, porque não se sabe exatamente qual é a
situação real das contas públicas brasileiras.
Os truques que foram engendrados no início
para mascarar a situação fiscal complicada já foram,
todos eles, desvendados. Não há nenhum mistério a
respeito dos malabarismos contábeis do Governo. A
fragilidade das nossas contas é amplamente escancarada aos olhos do povo.
As metas do superávit primário saíram de 3,1%
do PIB, foram ajustadas para 2,3%, no primeiro semestre, e chegam, agora, em agosto, a 1,7% do PIB,
podendo diminuir para 1,3% até dezembro, conforme
estimativa da Consultoria LCA.
Com isso, parecem muito remotas, diz a Folha
de S.Paulo, as chances de cumprimento, sem truques
de contabilidade, da meta de poupar R$111 bilhões
este ano para o abatimento da dívida e para o controle da inflação.
Eu ouço o aparte do ilustre Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Aloysio, faz quase três anos
que a gente vem aqui falando sobre isso, sobre a crise econômica que se avizinha. Eu preparei um texto,
até substancioso, com a ajuda da minha assessoria,
chamado “A Economia está bem, mas vai mal”. Os indicadores eram positivos naquele instante, mas estava
na cara que não iam dar certo muitas daquelas coisas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Não há como! Senador, permita-me
dizer que um modelo de gestão econômica baseado
no consumo, no endividamento das famílias e nas importações não tem como dar certo. Os investimentos
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continuam engatinhando. O investimento do setor público, o investimento do Governo Federal, durante o
período petista, até agora, girou em torno de 1% do
PIB ao ano. Sem investimento, é óbvio, não há possibilidade de crescimento da economia. Estima-se que
a ausência de investimento do setor público possa ser
compensada pelo setor privado. Mas como? Com regulamentação excessiva, com burocracia, com taxa de
juros, como se pode estimular o investimento privado
nessas condições?
Desculpe-me por interromper V. Exª no seu aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Então estava na cara que essas coisas
viriam. Eu lembro que elenquei 15 problemas – veja
bem, 15 problemas! – adiante. E o último, talvez, seja o
que mais ameaça hoje, Senador Mozarildo: é a euforia.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É o quê?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – A euforia do Governo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Ah, sim!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eles continuam achando que tudo
vai bem. E quem acha que tudo vai bem não corrige
os erros. Quando ouvimos o discurso da Presidenta
e do Ministro Mantega, parece que estamos em céu
de brigadeiro. Eles precisam despertar para o fato de
que não estamos em céu de brigadeiro. Por isso, ela
tem de vir aqui para pedir o nosso apoio, para, juntos,
encontrarmos o caminho, porque há coisas que o Governo não faz sozinho. Nós vamos ter que dar apoio,
porque é o Brasil que está em jogo. Mas eu temo que
não venham, até porque a Presidenta hoje raciocina
como candidata, não como Presidenta da República.
Ela colocou o chapéu de candidata, e candidato tem
uma data chave para trabalhar, que é de hoje a um
ano. Presidente é de hoje a daqui a 10 anos, 15 anos,
20 anos. Eu acho que a Presidenta Dilma não tem hoje
condições de pensar a médio e a longo prazo. Ela está
prisioneira do presente. E esse presente compromete
o futuro da gente: compromete nas contas públicas, na
realidade; compromete na manipulação, porque, antigamente, nos anos 80, no regime militar, manipulava-se
com muita facilidade as contas não só porque havia a
imprensa controlada, mas porque eram incipientes os
dados das contas. E eram restritos ao Brasil. Agora,
o Banco Mundial, o Fundo Monetário, essas multis e
outras agências de avaliação penetram na realidade.
Não há como manipular sem se descobrir que é manipulação. Parece que o Governo não percebeu isso,
que hoje não há mais contas manipuladas sem que se
descubra que são manipuladas. Descobre-se como é
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a realidade, que eles querem esconder, e se descobre
que é manipulação, o que é pior ainda, porque aí gera
uma desconfiança em relação a tudo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria /PSDB – SP) – A tudo, a tudo, mesmo em relação
aos investimentos privados, em que o Governo confia
tanto. Uma boa parte dos investimentos privados que
ainda subexiste é financiada pela Caixa Econômica
Federal, pelo BNDES, à custa de endividamento do
Tesouro. Então, se de um lado, pode haver aumento
em alguns setores de investimento privado, por outro
lado nós temos o agravamento da situação fiscal do
Brasil. É um círculo vicioso do qual este Governo não
consegue sair.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É isso. Então, eu fico triste porque um
discurso importante como o de V. Exª provavelmente
não vai ser lido pelas autoridades do Governo. E aí
não despertam. Ficam em um monólogo entre eles
próprios, enganando-se uns aos outros, e o Brasil indo
para situações vexaminosas, como a gente viu na semana passada, na revista The Economist, e como a
gente vê agora, no provável rebaixamento do nosso
prestígio. E o pior é que há um círculo vicioso: quando
rebaixa, rebaixa mais, porque gera a desconfiança, e
aí há um recuo do capital que viria para cá. E a gente
continua iludindo o povo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Cristovam Buarque.
V. Exª aludiu à capa da revista The Economist.
A revista The Economist mostrou, um ano atrás, um
Cristo Redentor na forma de um foguete subindo. Há
um ano ou mais? Talvez mais.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Dois anos atrás (Fora do microfone.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Dois anos atrás. E agora publica
na sua capa o Cristo Redentor sob a forma de um foguete desgovernado, empinando para baixo.
Acho que aquela a primeira capa do Cristo Redentor, subindo como um foguete estava errada, simbolizando o crescimento brasileiro, porque era um crescimento frágil, um crescimento que não é sustentável.
Crescimento baseado no consumo, crescimento sem
investimento, crescimento baseado nas importações
não é crescimento sustentável. Crescimento em que
não há reformas estruturais na nossa burocracia, na
complexidade dos nossos tributos, crescimento em
que não há mudanças importantes, ou melhor, não
há mudança nenhuma do estado lastimável da nossa
educação básica, como V. Exª acaba de apontar, não
é um crescimento que se sustente.
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A Presidente Dilma, em minha opinião, já herdou
do Presidente Lula uma situação muito difícil, uma situação que não podia dar certo. Aquilo que foi montado
como grande sucesso brasileiro no governo Lula, especialmente no segundo governo, não podia dar certo,
porque as premissas estavam erradas, os fundamentos
eram frágeis. Mas o Presidente Lula tinha liderança,
tinha capacidade de convencer a opinião pública, tinha
carisma, tinha esperteza política. A Presidente Dilma
não tem, e a sua equipe é muito fraca. A equipe do
Governo é muito fraca.
Então, eu penso, meu caro Senador Cristovam
Buarque, que a herança que ela deixará para o seu sucessor, ou que ela venha deixar, se for reeleita, para si
mesma, é uma herança dificilmente resgatável, mesmo
porque, não havendo mais perspectiva de continuidade, a frágil composição política que a sustenta haverá
de se esboroar. Haverá de se esboroar.
Então, eu venho à tribuna hoje triste, porque são
notícias que a oposição não comemora. Não temos
razões para nos alegrar com esse quadro de contraste absurdo entre uma realidade, uma realidade difícil
e crítica, um quadro que se esfarela, de um lado, e a
euforia governamental de outro.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Então, fica aqui, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, mais uma palavra da oposição,
do PSDB, com o endosso do ilustre Senador Cristovam Buarque, uma palavra de alerta, esperando que
alguém ouça, esperando que alguém tome providências e esperando que, no ano que vem, nós possamos
promover uma mudança na política brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra,
neste instante, ao Senador Paulo Paim, do PT do Rio
Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente. Estou em 17º, mas, como a
sessão está permitindo, talvez eu possa usar a palavra. Eu gostaria de contar com V. Exª para me inscrever como oradora.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti,
como, no dia 1º de outubro, dediquei minha fala, tanto
no Senado quanto na Câmara – porque lá participei
de um debate, numa comissão geral no plenário –, aos
dez anos do Estatuto do Idoso, do qual tive a honra de
ser o autor... Mas contei muito com a sua parceria na
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elaboração final, como contei com V. Exª, quero lembrar
aqui, na Assembleia Nacional Constituinte.
Fizemos um trabalho coletivo, nesses 25 anos
que passaram, e percebo que a sociedade reconhece o que fizemos. Recebi hoje ainda um telefonema
da Presidência da Câmara, dizendo que, na próxima
quarta-feira, às 10 horas, tanto eu quanto V. Exª e outros Constituintes que ainda estão em atividade seremos homenageados naquela Casa.
Acho bonito isso, porque, quando se fala da Assembleia Nacional Constituinte, fala-se como se ela
fosse uma obra que veio pronta. Ela não veio pronta.
Os Constituintes costuraram, negociaram, elaboraram, construíram. E é bom – muitos já faleceram – que
aqueles que estão em atividade, seja aqui, no Congresso, ou na sua vida pessoal, sejam lembrados nesse
momento tão importante de um quarto de século da
nossa Constituição.
Por isso, Sr. Presidente, no dia de hoje, eu estava com uma dívida muito grande com os Vereadores
brasileiros. Eles tinham solicitado que eu fizesse aqui
um pronunciamento, porque o Dia Nacional do Vereador também é 1° de outubro. E eu não podia acumular.
Entre o idoso e o vereador, tive que falar dos dez anos
do Estatuto, mas reconhecendo o trabalho dos vereadores. E informei a eles que hoje, mais ou menos às
17h, 17h30, eu falaria sobre o tema.
Então, a minha fala é uma homenagem a esses
milhares e milhares de homens e mulheres que dedicam grande parte da sua vida ali, em contato direto
com o cidadão, defendendo os interesses da população. Nós estamos um pouco mais distantes, porque
estamos aqui, no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, o Vereador, eu diria, poderia ser
chamado até de principal agente da política brasileira,
pelo contato direto que ele tem com o povo e conosco.
Ele é, sim, de extrema importância. Geralmente, pela
ação negativa de alguns, isso não é bem-entendido,
mas, no geral, a população entende a importância do
Vereador.
Muitas vezes, ele é alvo de inúmeros questionamentos. É o primeiro a ser criticado, porque está mais
perto da população. É a primeira porta que se abre na
busca de mais saúde, educação, qualidade de vida,
soluções para o bairro, para a sua rua. O seu carro
vira, muitas vezes, ambulância; transforma-se, muitas
vezes, num assistente social ou até num psicólogo, até
porque leva em sua própria denominação a palavra “ver
a dor”, ali, no contato direto com o povo.
Enfim, um leque de reivindicações que, literalmente aberto, resume a identidade do cidadão com o
agente político mais próximo. E quem é o agente político mais próximo? É o Vereador.
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Essa afinidade resulta numa fórmula fácil de explicar e que não tem sido muito bem-avaliada pelas lideranças governamentais, em suas esferas, e, por isso, é
importante esse destaque, lembrando o 1º de outubro.
Sem os Vereadores, eu diria que não existe prefeito. Sem os Vereadores, pelo contato direto com a
população, teriam, sim, mais dificuldade os Deputado
Estaduais, os Federais, os Governadores, os Senadores e a própria Presidenta da República ou o próprio
Presidente, tanto que, nos eventos realizados por Vereadores e Prefeitos, pelo menos o Presidente Lula e
seus Ministros participavam em massa. A Presidenta
Dilma segue o mesmo caminho. Quando a Presidenta vai, o Presidente Lula foi, acompanhavam-lhes em
torno de 15, 16 Ministros.
Enfim, são eles o vértice de todo o processo político e de gestão nos Municípios.
Essa representatividade tem que ser observada
e valorizada. Os Vereadores não podem ser somente
lembrados em períodos eleitorais ou nas proposituras
de campanhas, como cabos eleitorais até de luxo. Nenhum Vereador aceita somente a posição de que está
lá para apoiar ou não o Prefeito, que vota, que aprova ou rejeita projeto; ou de fiscal dos atos do Poder
Executivo, mas, sim, como agente que contribui com
o desenvolvimento do seu Município e, por que não
dizer, do seu Estado.
O Vereador quer participar, ter opiniões e propor,
pois tudo o que acontece no Município passa pela Câmara Municipal.
A UVB – União dos Vereadores do Brasil, tem
como presidente o gaúcho Gilson Conzatti.
Homenageio o Gilson, com quem participei de
uma série de debates, quando aqui surgiu uma PEC
que queria estabelecer simplesmente que o Vereador
não tinha que ter salário. Eu digo: se o Vereador não
tem salário, Deputado não tem que ter, Senador não
tem que ter, Governador não tem que ter e Presidente
também não tem que ter. Felizmente, o Senador Cyro
Miranda atendeu ao pedido que fiz. Participei com ele
de um grande debate nacional com os Vereadores, e
o Senador Cyro Miranda retirou essa PEC.
Enfim, temos que, de fato, valorizar o trabalho de
57.261 mil vereadores, nos 5.570 Municípios brasileiros.
O trabalho do vereador não é um trabalho fácil.
Entendo que estamos avançando. Eles construíram,
no último evento de que participei, um agenda de trabalho muito positiva que interagia, e interage, com o
Congresso Nacional, com as Assembleias e com o
próprio Palácio.
Percebo a pretensão de participar da abordagem
de importantes temas nacionais que afetam as comunidades. Destaco aqui o debate de que participei, sobre
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um novo Pacto Federativo, sobre a reforma política,
sobre a saúde, sobre a educação, entre outros tantos.
Esse trabalho, liderado pela UVB, já renda bons
resultados. O Fórum Nacional da Educação destinou
60 vagas para vereadores participarem da Conferência
Nacional de Educação (Conae 2014), que se realizará em fevereiro próximo. Uma grande conquista para
esses legisladores municipais, que vão participar do
debate das diretrizes educacionais em nosso País.
Assim, a UVB e os vereadores vão continuar
mostrando os problemas da comunidade e buscar providências junto aos órgãos competentes. Eu aqui me
referi à saúde, à educação. Poderia lembrar a segurança, a habitação, o saneamento básico, a iluminação.
Mas não é só isso, cabe também à UVB a função de
fiscalizar as contas do Poder Executivo Municipal e do
próprio Legislativo.
Um dos pré-requisitos básicos da democracia é
a existência de um Poder Legislativo forte e realmente
independente, pois, sem sombra de dúvida, os vereadores são o alicerce do processo democrático. Sem
isso, a democracia é deficiente, é frágil, é ineficaz.
No Brasil, apesar de as leis falarem claramente
em poderes independentes e harmônicos entre si, ainda falta muito para que isso vire realidade. Precisamos
fazer valer, de fato, a condição de agentes políticos do
País para que a população esclarecida veja claramente
a importância do vereador. O vereador como agente
político direto junto à população.
O vereador é a liderança, como eu dizia, mais
próxima da nossa gente. Contribui, efetivamente, para
o desenvolvimento humano e social e, por que não dizer, econômico do seu Município, ajudando o povo, em
todo sentido, a se organizar, a buscar o crescimento,
o desenvolvimento, e por isso tem que ser ouvido e
destacado pelas suas funções.
Vale, ainda, registrar, e registro com alegria, que
fui convidado a participar, inclusive como painelista, da
Marcha dos Vereadores, que acontecerá de 26 a 29 de
dezembro, em Brasília, em defesa do Poder Legislativo
Municipal. E o tema principal da Marcha dos Vereadores 2013 é reafirmar a importância do vereador como
agente da política brasileira e no desenvolvimento dos
Municípios.
Essa Marcha dos Vereadores teve seu ápice nos
anos 90, e hoje estamos recuperando o tempo perdido,
resgatando o conceito e credibilidade como maior e
mais tradicional entidade de vereadores e vereadoras
do Brasil, que é a UVB.
Marcar na história da entidade com o grito da
renovação de uma UVB que passa a atuar de forma
transparente, ética, séria, esse é o objetivo.

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Paim, já que
V. Exª está falando de vereadores, quero aqui registrar a presença do Presidente e do Diretor da Câmara
Municipal de Itu, em São Paulo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Muito bem. Bom vê-los aqui, quando estou
homenageando exatamente os vereadores.
Sejam bem-vindos.
Obrigado pela colaboração, Presidente.
A defesa do Poder Legislativo Municipal prima
pela democracia e necessita da participação de todos
os agentes políticos. E a hora é agora. Na Marcha dos
Vereadores que acontecerá neste ano de 2013 serão
discutidos temas da atualidade e os seus efeitos no
Município, já que as decisões tomadas em Brasília,
seja pelo Congresso Nacional ou pelo Governo Federal, têm seus reflexos lá na base, lá nos Municípios, e
que, obrigatoriamente, passam pelas discussões nas
câmaras municipais.
Será um marco para os vereadores e vereadoras do Brasil.
Estamos organizando uma ampla programação –
diz o Presidente desta grande entidade – que terá desde mostra dos Municípios, produtos e serviços, troféus
Vereador e Câmara Destaque, desfile das bandeiras
dos Municípios, apresentação de mais de 30 temas,
com a participação de especialistas e Parlamentares
de renome federal, como Deputados e Senadores,
prefeitos, governadores.
Na Marcha, teremos ainda a participação dos
presidenciáveis, da Presidenta da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do TCU e Ministros de Estado. Teremos, também, a elaboração do Plano de Diretrizes da UVB e
o lançamento dos 50 anos da entidade, enfim, diz o
Presidente, uma infinidade de ações.
A Marcha dos Vereadores é o inicio de um novo
tempo. O público-alvo dessa marcha são vereadores,
vereadoras, diretores, procuradores, assessores, servidores, técnicos legislativos e prestadores de serviços
de Câmaras Municipais. E, ainda: prefeitos, vice-prefeitos, secretários, diretores, procuradores, assessores
e servidores de prefeituras municipais, estudantes e a
população em geral.
A Marcha tem também como objetivos: reunir os
agentes do Poder Legislativo Municipal do País, representantes do Poder Executivo, além de especialistas em
gestão pública, estudantes, enfim, de todas as áreas;
e fortalecer o Poder Legislativo Municipal, chamando
atenção sobre a importância do vereador.
Informamos que existe também na pauta dessa
entidade um momento especial, que já conta com a
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presença da Presidenta Dilma Rousseff, do Governador Eduardo Campos, do Senador, também candidato
a Presidente, Aécio Neves, como Eduardo Campos
também é candidato a Presidente, da ex-Senadora,
também candidata a Presidenta, Marina Silva. São alguns dos convidados ilustres para falar aos vereadores
e aos convidados sobre o nosso País.
Ainda como convidados confirmados estão o Sr.
Joaquim Barbosa, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, João Augusto Nardes, gaúcho, Presidente do
TCU, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara
dos Deputados, e Michel Temer, Vice-Presidente da
República. Também estarão presentes.
Segundo o Presidente, nesse dia, também haverá um bandeiraço, para mobilizar e mostrar a força
do municipalismo.
Saliento ainda que, nesse dia, vai ser entregue
o Troféu Vereador Destaque e Câmara Destaque UVB
2013, um concurso que promoverá iniciativas, ações e
projetos realizados pelos vereadores, fortalecendo o
mandato de todos e a aproximação com a comunidade.
Os projetos e ações serão apresentados na Marcha dos Vereadores. Para informações e inscrições, é
só procurar a UVB.
Divulgo, ainda, os temas da marcha: agricultura, comunicação, telecomunicações, cooperativismo,
educação, ética, movimentos sociais, finanças e orçamento, espaço Interlegis/ILB, valorização do papel
do vereador, mobilidade urbana, que é o tema do momento, acessibilidade – lembro aqui do Estatuto da
Pessoa com Deficiência –, Pacto Federativo, saúde,
sustentabilidade ambiental, transparência, políticas
públicas para mulheres e temas da atualidade.
Por fim, registro que, além disso tudo, a marcha
vai lembrar os 50 anos da UVB, criada em 16 de novembro de 1964 em Recife, Pernambuco. Em 2014, a
UVB completa 50 anos de fundação. Será lançada ali
a programação festiva para essa data histórica.
Sr. Presidente, convido todos a estarem nesse grande evento da UVB, dos 50 anos da UVB, por
meio da efetiva participação na Marcha do Vereador,
e lembramos a importância que o vereador tem para a
democracia brasileira e para a melhoria da qualidade
de vida de toda a nossa gente.
Sr. Presidente, como é uma quinta-feira, e eu dei
quase 40 minutos para cada um que falou aqui quando estive na Presidência, vou pedir um pouquinho de
tolerância a V. Exª, pois farei mais dois registros, que
não são longos.
Primeiro, Sr. Presidente, quero deixar aqui registrada a minha posição em relação à Meta 4 do Plano
Nacional de Educação.
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Nesses últimos meses, tive um olhar especial voltado à Meta 4 do Plano Nacional de Educação. Cuidei
com carinho do PLC 103/2012 e a reivindicação para a
garantia do atendimento especializado às pessoas com
deficiência. Até porque não poderia ser diferente. Eu
sou o autor do Estatuto das Pessoas com Deficiência,
já aprovado aqui, que está na Câmara. Nesse momento, eu tinha que acompanhar com carinho este tema.
Estou ao lado das escolas especiais, as Apaes,
desde que obtive conhecimento de que a Meta 4 do
Plano Nacional de Educação estava tramitando no Senado Federal, já que veio da Câmara dos Deputados.
Recebemos manifestações de todo o Brasil sobre
o tema, assim como depoimentos emocionantes sobre
a trajetória histórica das Apaes, com as quais sempre
tive uma ligação. Eu tive uma irmã, já falecida, que era
cega e que teve um carinho muito grande das Apaes.
Diante de tantos manifestos, inclusive nas ruas
de todo o Brasil, a pedido das Apaes, realizei uma audiência pública, e a presidi, na Comissão de Direitos
Humanos aqui do Senado, quando oportunizei um debate com representantes das Apaes junto ao Ministério
da Educação e à Secretária Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência.
Como resultado dessa audiência pública e democrática, ali decidimos que teríamos...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... uma reunião com o Ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, uma reunião com o representante
das Apaes e representantes da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(Secadi) do Ministério da Educação.
A reunião foi um sucesso. O pleito foi atendido,
e o Ministro da Educação recebeu os representantes
das Apaes. Acompanhamos a referida reunião, que
teve como objetivo permitir um encontro dos representantes do Ministério e das escolas especiais, para
discutirem e aprimorarem o projeto e as discussões
sobre a Meta 4.
Dentre as solicitações das Apaes ao Ministro da
Educação, estava o pedido de incluir o termo “preferencialmente”. E lá, presidindo a sessão, deixei muito
claro: eu solicitava, naquele momento, em nome da
Comissão, que o termo “preferencialmente” estivesse
no relatório final, mantendo, assim, a garantia do atendimento especializado às pessoas com deficiência.
Além de conquistas oriundas da audiência pública,
também publicamos abertamente o apoio que sempre
damos às escolas especiais, revelando com muita clareza a nossa posição. Até porque somos contra, como
sempre digo, qualquer voto ou posição secreta.
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Tive o cuidado, Sr. Presidente, de mandar para os
jornais do Sul um artigo, que foi publicado em alguns
jornais – lembro-me aqui do Zero Hora, do Jornal do
Comércio e do Correio do Povo. Tal texto apoia a possibilidade de escolha da própria pessoa com deficiência
e familiares quanto ao tipo de escola que frequentam.
Dizia eu no texto “Escolas especiais, um direito de
escolha”: Em todas as oportunidades que tenho, faço
questão de reconhecer o trabalho que diversas entidades e organizações não governamentais realizam
em favor da educação das pessoas com deficiência.
Sou daqueles que acreditam que, brevemente,
todos os alunos com deficiência terão espaço e acesso a escolas regulares ou àquelas que as famílias
escolherem.
Entretanto, obrigá-los a ter como única opção
esse tipo de escola é algo que não condiz com a democracia e a escola cidadã que queremos.
É preciso respeitar o direito das pessoas com deficiência de escolher onde estudar e com quem estudar.
As escolas especiais fazem parte da vida de
muitas pessoas, que por um longo tempo não encontraram acolhimento na escola regular, quando as únicas instituições que recebiam essas pessoas eram as
filantrópicas ou especializadas (APAEs).
Atualmente, são mais de 2,5 mil APAEs espalhadas pelo País e elas atendem em torno de 250 mil
alunos. Além dessas escolas especiais, há também as
Pestalozzi, Apada, Feneis e outras.
Tenho aqui que parabenizar o ato realizado no
início de agosto na capital gaúcha que reuniu pais,
alunos, professores de escolas especiais e simpatizantes da causa que foram às ruas para mostrar toda
a sua indignação, exigindo a manutenção das APAEs.
Esse movimento se espalhou por todo o Brasil.
Pesquisas demonstram que a sociedade não deseja
a extinção dessas escolas – aqui, como referência,
as APAEs.
Se as escolas especiais ainda são desejadas é,
provavelmente, em razão de que lá as pessoas com
deficiência encontram seus pares, são acolhidas, há
solidariedade, carinho, encontram equipe multidisciplinar, acessibilidade e professores qualificados.
Exclusão, para mim, é o que está acontecendo
ao retirar a palavra “preferencialmente” da Meta 4 do
Plano Nacional de Educação.
Isso significa que as pessoas com deficiência e
seus responsáveis não terão mais o direito de escolher
o tipo de escola e deverão “unicamente” ingressar no
ensino regular, que, atualmente, não está preparado
para receber esses alunos. Isso é fato, está comprovado.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, proposta
de nossa autoria, está prestes a ser aprovado em última
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instância na Câmara. A nossa intenção lá é assegurar a expressão “preferencialmente” no texto do artigo
40, dando opção ao tipo de escola que a pessoa com
deficiência deseja frequentar.
Antes de se pretender que as escolas especiais
sejam excluídas, é preciso ter clareza quanto ao lugar
para onde será deslocado o público que hoje é atendido por elas. Defendo, assim, a possibilidade de uma
inclusão real, que ultrapasse o plano da utopia.
Defendo, assim, a possibilidade de uma inclusão real que ultrapasse o plano da utopia e que foge
da verdade.
Outra manifestação que fiz publicamente em favor
das escolas especiais foi um texto publicado em agosto
deste ano no Jornal do Comércio, quando manifestei
a minha preocupação com a manutenção das APAEs.
A luta se espalhou por todo o Brasil. Acompanhei
os manifestos dos familiares e das próprias pessoas
com deficiência que saíram às ruas em prol da manutenção das escolas especiais, vi o nosso Senado
Federal ser rodeado por pessoas com deficiência e
representantes das APAEs; eu as acompanhei.
Reconheço o avanço com o Substitutivo do Senador Vital do Rêgo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), mas ainda não é
o texto ideal.
O texto do grande colega e amigo Vital do Rêgo
precisa ser aperfeiçoado. E é na Comissão de Educação que pretendemos chegar a uma redação de
entendimento.
Por isso, vamos continuar lutando para que na
Comissão de Educação possamos atender às expectativas das escolas especiais e manter o texto que foi
aprovado na Câmara dos Deputados.
Estamos confiantes em um resultado positivo e
precisamos dar continuidade às mobilizações em todo
o Brasil. A luta continua e só irá parar quando as pessoas com deficiência e familiares tiverem seus direitos
garantidos e atendidos.
Queremos, com toda transparência, que o projeto aprovado na Câmara seja também aprovado aqui
no Senado.
A gente briga aqui – já concluo, Sr. Presidente, –
para que a Câmara vote projetos nossos. Hoje estou
pedindo que a gente aprove o projeto da Câmara que
contempla as APAES, enfim, o interesse das famílias
com pessoas com deficiência.
A inclusão é importante, mas há casos e casos.
Por isso, as escolas especiais cumprem um papel
fundamental.
Não usei os 40 minutos, mas sei que ultrapassei os 30.
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Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti pela sua tolerância enquanto eu desenvolvia dois
pronunciamentos que eu tinha de fazer nesta tarde.
Obrigado.
Mais uma vez, quero me referir a V. Exª e tenho
muito orgulho de poder dizer no futuro para netos e
– quem sabe? – bisnetos que eu estava lá na elaboração da Constituição cidadã. V. Exª também estava
lá. Caminhamos juntos, escrevemos juntos e estamos
juntos aqui no Senado.
Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Agradecendo a V. Exª
e o parabenizando pelo pronunciamento, convido para
fazer uso da palavra a Senadora Ana Amélia, do PP,
do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Mozarildo Cavalcanti, nossos
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, começo apenas fazendo o registro da cerimônia
de hoje, Senador Mozarildo, às 11 horas, uma iniciativa
do Presidente Renan Calheiros, sobre a relevância do
lançamento de uma obra editada pelo Instituto Vladimir
Herzog, pela ONG Palavra Aberta, pelas Organizações
Globo, com apoio desta Casa, para mostrar como é o
Brasil 25 anos depois da Constituição de 1988.
Tive a honra de ser designada pelo Presidente
para falar. Talvez ele tenha me escolhido porque, como
jornalista que fui por tanto tempo, ele tenha pensado
que o ponto central da Constituição Cidadã, como definiu primorosamente Ulysses Guimarães, teve como
centralidade o empoderamento popular, a radicalização
da democracia e um valor muito grande, a liberdade
de expressão.
À época da Constituição de 1988, eu não era
nem Deputada Federal nem Senadora nem Deputada Estadual, era apenas, do outro lado da trincheira,
uma narradora do que acontecia pelo trabalho, pelos
passos dados pelos constituintes, pelos movimentos
sociais, pelos representantes da sociedade brasileira
de todos os segmentos.
Quando se fala sociedade civil, acho que essa
sociedade já é uma sociedade, a sociedade como um
todo. A sociedade é a sociedade, é o conjunto. Evidentemente, também as autoridades eclesiásticas e
militares tiveram participação, porque sociedade só é
completa quando todos os segmentos dela participam.
Ajudaram a colocar alguma palavra, algum capítulo
ou algum artigo naquilo que hoje regra a nossa vida.
Então, quero renovar meus cumprimentos à iniciativa do Senador Renan Calheiros e dizer que nós
não podemos, de maneira alguma, permitir qualquer
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aventura que nos tire aquilo que de mais sagrado nós
temos, a liberdade de expressão e a nossa democracia
que, com 25 anos dessa Constituição cidadã, empoderou a população.
Ontem e hoje, vimos na Praça dos Três Poderes,
vimos a Esplanada tomada por índios, por policiais,
por trabalhadores. É a demonstração desse empoderamento. Tudo isso veio com essa Carta cidadã. Todos
são protagonistas nesse processo.
Então, estava lá o ex-Ministro e Relator da Comissão de Sistematização da Constituinte, Nelson Jobim,
do meu Estado, para minha alegria. Foram lembradas
figuras muito importantes daquele episódio. Não só
Bernardo Cabral, mas o grande Presidente da Câmara à época, Ulysses Guimarães. Inclui Delfim Netto,
no campo econômico; incluí Mário Covas na área político-institucional, que foi uma figura também notável
naquele processo.
A todos os outros constituintes, que ajudaram a
construir essa Constituição, e V. Exª, Senador Mozarildo, também foi um deles, quero apresentar as minhas homenagens, porque penso que o Brasil hoje é
bem diferente daquele que foi construído. Muito ainda
temos de fazer. Esta Constituição não é perfeita, mas
é a Constituição possível. Isso é o mais importante.
Usei até uma frase lapidar do nosso Ministro poeta Ayres Britto, que, certa vez declarou: “A liberdade
é a nossa fé; a Constituição de 88, a nossa Bíblia”.
Eu acho que essa frase resume muito bem, com
todo o simbolismo que ela concentra, aquilo que nós
gostaríamos.
Eu venho hoje falar, Senador Mozarildo, de uma
decisão. E eu ocupo a tribuna, como V. Exª, para criticar,
para cobrar iniciativas não feitas do Poder Executivo
em todos os níveis. V. Exª se ocupa muito do Governo
no Estado, tem uma visão muito fiscalizadora do que
acontece lá em Roraima.
Eu aqui, claro, fico olhando também os poucos
atendimentos os poucos ou demorados atendimentos
das demandas que os nossos empreendedores, especialmente na área do campo, na área rural, que é de
onde sai a riqueza do País.
Nós tivemos muitas reuniões e embates, em um
trabalho intenso que envolveu diretamente o Senado,
a Câmara Federal, o Governo Federal, a área econômica. Pois, depois de tudo isso, o Conselho Monetário
Nacional, oportunamente, autorizou os bancos a renegociarem as dívidas de custeio e investimento contraídas por produtores de soja, milho e trigo do meu
Estado, o Rio Grande do Sul.
Essa medida se refere às safras de 2003/2004
a 2010/2011 e envolve todos os Municípios atingidos
por estiagens entre 2005 e 2012. A decisão foi publi-
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cada hoje no Diário Oficial da União em resolução,
a Resolução nº 4.272 do Banco Central. Vou repetir,
Senador Moka, é muito importante a decisão do Conselho Monetário, porque ela atende o meu Estado. Se
houvesse agricultores do seu Estado… Porque V. Exª
é um batalhador, também, pelos interesses do Mato
Grosso do Sul, que V. Exª representa tão bem aqui.
Essa decisão do Conselho Monetário Nacional
prova a utilidade da Casa, a utilidade do Parlamento – da Câmara e, aqui do Senado – no trato dessas
questões que nos são trazidas e demandadas pelos
produtores rurais.
O meu Estado é vítima de muitas estiagens; muitas estiagens. Tivemos, no período de dez safras, sete
ocorrências e frustrações. É muito pesado. E isso tudo
não arriscando – sem zoneamento agrícola –, com zoneamento agrícola, com previsão climatológica. Então
para se ver o quão inseguro é o trabalho no campo e
do agricultor.
O próprio Ministro da Agricultura, seu correligionário, Antônio Andrade, na semana passada – e V. Exª
estava lá – participou daquela audiência na Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, juntamente com o
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas,
falando exatamente sobre o Plano Safra 2013/2014,
dando as informações. E, lá, ele antecipou que estão
finalizando todo o acerto e o entendimento para, de
uma vez por todas, resolver a questão da dívida desses
agricultores que foram atingidos pela estiagem lá no
Rio Grande do Sul, em zonas muito críticas, que foram
a região noroeste e a região das Missões.
Pelo menos 10% do saldo devedor recalculado
deverá, obrigatoriamente, ser quitado pelo produtor até
a data de formalização da renegociação. O restante
deverá ser pago em até 10 anos, em parcelas anuais,
com juros de 5,5% ao ano. A operação será financiada
com recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural.
Os produtores prejudicados pelas estiagens poderão solicitar a renegociação até 30 de dezembro.
Aqueles que forem beneficiados com o ajuste ficarão
impedidos de tomar novos recursos do Crédito Rural, para investimento, até o pagamento das parcelas
previstas para os três primeiros anos do acordo. Novos recursos do crédito rural, sem a devida quitação
das prestações, somente serão liberados para casos
excepcionais, como os financiamentos para melhorar
e recuperar solos ou ampliar a irrigação, captação e
aproveitamento de água, secagem e armazenagem.
As operações de crédito relacionadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) não estarão contempladas na medida. É que
elas têm a cobertura do seguro, então elas já têm uma
proteção própria dentro do nível de produção.
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É importante lembrar que esse pedido tem sido
feito pelos produtores rurais desde 2011. Faz, portanto,
dois anos que nós estamos nessa peleia.
Por causa das inúmeras e constantes estiagens
que atingiram algumas regiões do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, entre 2003 e 2012, os prejuízos dos
produtores alcançaram R$6 bilhões. Só em relação
aos bancos, a dívida estimada do setor é de quase
R$400 milhões.
Portanto, faço este registro, que considero relevante, porque trabalhei muito aqui no Senado para ajudar
a amenizar a situação dos agricultores prejudicados
por essas estiagens. Não fosse também o apoio dos
Deputados Luis Carlos Heinze, que é muito vinculado, é o Líder da Frente Parlamentar da Agricultura, na
Câmara dos Deputados, e Jerônimo Goergen, talvez
não tivéssemos essa solução do Conselho Monetário
Nacional neste momento. Parlamentares de outros
partidos do Rio Grande do Sul estiveram também
participando desses processos, e eu faço questão de
reconhecer isso, bem como a Bancada gaúcha, que é
coordenada pelo Deputado Alceu Moreira, do PMDB.
Foram necessárias inúmeras reuniões, em diversos ministérios, e debates, como a enriquecedora
audiência pública sobre o endividamento dos produtores rurais da Região Sul, realizada no último dia 9
de agosto, em Porto Alegre, capital do meu Estado,
oportunidade que contou, inclusive, com o apoio da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado
Federal, presidida pelo nosso correligionário Senador
Benedito de Lira, de Alagoas, e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida por Pedro Westphalen. Mas queria também registrar o empenho do
Deputado estadual Edson Brum, do PMDB, que cuida
da Comissão de Agricultura na Assembleia gaúcha e
que teve uma atuação decisiva nesse procedimento e
nessa audiência pública.
Quero agradecer ao Presidente do Banco do
Brasil, Aldemir Bendine, e ao Vice-Presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do banco, o
ex-Senador Osmar Dias, que colaboraram muito nesse
processo, bem como suas respectivas equipes técnicas. E, claro, quero agradecer ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao Presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, que são os maiores líderes do
Conselho Monetário Nacional, que acabou definindo
essas medidas que estavam sendo negociadas e que
foram antecipadas naquela audiência na CRA, pelo
Ministro Antônio Andrade. O Ministro esteve lá na semana passada, chamando a atenção para o assunto,
e eu estive também com ele e com sua assessoria
tratando desse tema, bem como com outras áreas do
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Governo, como a área do Ministério da Fazenda e o
atual Secretário Executivo.
Vale lembrar que o Produto Interno Bruto brasileiro do setor agrícola fechou o primeiro semestre
deste ano com alta de 3,13% em relação ao mesmo
período de 2012, segundo dados da Confederação da
Agricultura e Pecuária e também do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse excelente desempenho, Senador Mozarildo
Cavalcanti, tem sido, inclusive, o principal motivo para
o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro, que
foi de 0,6% nos três primeiros meses deste ano, mesmo com todas as limitações e precariedades no setor
da infraestrutura.
É importante lembrar também que a alta na agricultura foi a maior desde o segundo trimestre de 1998,
quando alcançou 13,9%. Na comparação com o mesmo trimestre de 2012, a expansão foi de 17%, a maior
desde 1996, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística).
São, portanto, informações que demonstram claramente a necessidade de um olhar mais atento a esse
importante setor. Espero, por isso, que essas regras da
renegociação das dívidas rurais sejam repassadas aos
bancos o mais rapidamente possível, pois os produtores
rurais querem e precisam diminuir as perdas causadas
na agricultura por causa de problemas climáticos não
previstos. A renegociação devolve a eles a capacidade
de obter crédito rural oficial e amplia as possibilidades
de desenvolvimento, não apenas do Brasil rural, mas
também das grandes cidades.
Eu costumo dizer, Senador Mozarildo, que, quando o campo vai bem, a cidade vai bem; quando o campo
vai mal, a cidade paga a conta, porque os objetos de
consumo, a geladeira, o eletrodoméstico, o automóvel,
tudo, até o serviço médico ou da faculdade do filho do
agricultor que frequenta uma faculdade particular, até
essa mensalidade às vezes é cancelada porque ele
não tem recurso para pagar. Então, veja o impacto que
o bom desempenho do campo provoca na cidade. E é
por isso que temos tratado dessa questão com tanto
interesse, porque sou de um Estado que tem a área
da produção agropecuária como seu principal peso
na economia.
E é exatamente por isso, Senador Mozarildo,
que hoje eu requeri uma audiência pública no âmbito
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para
discutirmos um Projeto de Lei do Deputado Alceu
Moreira, já aprovado pela Câmara, que desobriga o
emplacamento de máquinas e implementos agrícolas.
Ora, Senador Mozarildo, seu Estado já foi um
grande produtor de arroz. Com a reserva determinada
pelo Supremo Tribunal Federal, hoje Roraima saiu do
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mapa da produção e também da geração de riqueza
naquela região. Tomara que se recupere com uma reconversão, com alguma outra atividade talvez extrativista, da comunidade indígena. Mas o fato é que ali
foi um grande celeiro com a produção de arroz para
todo o norte do País, gerando riquezas, gerando renda
para os envolvidos nessa atividade.
Agora, o senhor imagine, Senador: a gente tem
uma burocracia que talvez não conheça bem a realidade do interior do Mato Grosso, do interior do Mato
Grosso do Sul, do interior do Tocantins, lá de Santa
Catarina, do interior do Paraná, do meu Estado mesmo,
para saber que as máquinas agrícolas ficam dentro das
propriedades rurais trabalhando ou, no máximo, vão a
um... Uma carreta vai a uma cooperativa, no interior –
e a cooperativa está próxima da zona de produção –,
para apanhar o insumo que se vai colocar na lavoura.
Agora, se você entrar num processo de emplacamento de máquinas agrícolas – algumas têm 20 anos de
existência -, emplacamento, pagamento de taxas, como
acontece com os automóveis, nós vamos criar mais
um custo ao agricultor brasileiro, especialmente aos
pequenos e médios agricultores, especialmente a essa
gente, a essa gente que já sofre para conseguir uma
renda para conseguir sobreviver. E aí nós vamos onerar esse agricultor simplesmente por uma burocracia.
Eu só espero, Senador Mozarildo, que isso não
seja mais um ato da ganância arrecadatória, da ganância arrecadatória do Governo junto a produtores
rurais. Não podemos penalizar aqueles que são e fazem do Brasil um protagonista no mercado agrícola.
A agricultura é a galinha dos ovos de ouro no bom
sentido, no sentido da grande riqueza do País. Mas
o agricultor não tem estrada, não tem ferrovia, não
tem via fluvial, o porto é caro; o agricultor tem perdas
ao longo da distribuição porque a estrada é ruim, vai
sacolejando, temos baixos controles. Tudo isso, mais
tributação, tudo isso representa... Não temos silos. O
Mato Grosso mostra isso claramente. Nós fazemos um
estádio de futebol em oito meses, um ano, mas não
construímos, ao longo da história, silos para abrigar a
safra boa da safrinha do milho no Mato Grosso. Não
é possível isso, Senador Mozarildo!
Então, o projeto do Deputado Alceu Moreira, do
PMDB do meu Estado, simplesmente é para não onerar o agricultor e não aplicar uma regra geral para uma
coisa excepcional que talvez ocorra no Rio de Janeiro
ou em São Paulo. Mas a realidade do Rio de Janeiro
ou de São Paulo, se é que ela de fato existe, não pode
penalizar o agricultor do interior deste imenso e grande Brasil rural, deste Brasil que sustenta nas costas o
Brasil e a economia brasileira.
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Dessa forma, pedi uma audiência pública para
debater esse tema da questão do emplacamento, porque já recebi notas técnicas de pelo menos três ministérios que são contrários à suspensão desse emplacamento. Convenhamos, se é preciso um regramento,
que seja o regramento da excepcionalidade, não do
geral, para penalizar a maior parte dos agricultores,
especialmente os pequenos – é com esses que estou
muito preocupada.
É isso, Senador Mozarildo. Penso que, ao fazer
esse alerta e pedir a audiência pública, nós poderemos, democraticamente, mostrar todos os lados dessa
questão e a inconveniência dessa questão relacionada
ao emplacamento.
As primeiras manifestações que recebi são contrárias a essa medida, que deveria ter entrado em vigor.
No Ministério das Cidades, com alguma sensibilidade,
o Ministro Aguinaldo Ribeiro aceitou; o Denatran e o
Contran aceitaram adiar a vigência dessa medida. Mas
é adiamento, a medida continua de pé.
É sobre isso que nós temos, no âmbito do Congresso Nacional, de tomar uma decisão. A audiência
pública é o melhor caminho, o melhor instrumento
para essa finalidade. Penso que estamos, dessa forma, cumprindo com o nosso dever. Assim que ela for
agendada, vamos discutir amplamente esse processo,
para não penalizar os agricultores.
Agradeço muito, Senador Mozarildo, pela sua
generosidade em relação ao tempo.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – Parabéns, Senadora Ana
Amélia, pelo pronunciamento muito adequado que faz.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 90, de 30 de setembro de 2013, da
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em resposta
complementar ao Requerimento nº 667, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações complementares foram encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – A Presidência do Senado
Federal recebeu o Ofício nº 319, da Senadora Lídice da
Mata, referente ao Requerimento nº 900, de 2013, por
meio do qual encaminha relatório de viagem para desempenho de missão, na Eslováquia e República Tcheca, a convite dos Parlamentos dos respectivos países,
no período de 31 de agosto a 7 de setembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício GSLMAT nº 319/2013
Brasília, 30 de setembro de 2013
Exmo. Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho caminhar, em anexo, o relatório de viagem para desempenho de missão, a convite do Parlamento Eslovaco

Sexta-feira 4

841

69059

e do Parlamento Tcheco, nos referidos países, nos
termos do Requerimento nº 900/2013, aprovado por
deliberação plenária em 20 de agosto do corrente ano.
Agradeço a designação de meu nome para representar o Senado Federal e integrar a comitiva de
parlamentares que participou do evento.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de elevada estima e consideração. – Lídice da Mata,
Senadora.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – O Senado Federal recebeu
os seguintes Avisos do Ministro de Estado da Fazenda, em resposta a Requerimentos de informações de
autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira:
– Aviso nº 329, de 1º de outubro de 2013, em
resposta ao Requerimento nº 929, de 2013.
– Aviso nº 330, de 1º outubro de 2013, em resposta ao Requerimento nº 566, de 2013.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO N° 1.171, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao Sra. Ministra do Planejamento, Orçamento e
Gestão, informações constante dos anúncios de jornal
(em anexo) relativos às ações do PAC realizadas em
parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais e
com diversos Municípios desse Estado.
As ações anunciadas pelo Governo Federal e
sobre as quais ora requeremos informações são as
seguintes:
1 – Hidrelétricas de Simplício e Batalha;
2 – Modernização do Aeroporto de Confins;
3 – Construção de 3 BRTs;
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4 – 232 obras de saneamento na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Sexta-feira 4

855

69073

percentual de participação de cada ente federativo. Discriminar , também, nos casos de financiamento, quem é responsável pela sua quitação.

5 – Investimentos de mais de R$ 2,3 bilhões em
obras de prevenção e urbanização;

Quanto aos equipamentos listados no item 8:

6 – 65 UPAs 24 horas em construção, 1100 Unidades Básicas de Saúde em reforma e 336 sendo construídas;

Informar a distribuição dos equipamentos, por
município, os valores e as contrapartidas (quando houver).

7 – 147 mil moradias entregues e mais de 116
mil contratadas no âmbito do programa MCMV;

Quanto às bolsas de estudo citadas no item 9:

8. 14 lanchas, 2950 ônibus e 11.783 bicicletas e
capacetes com o programa Caminho da Escola;
9 – 3500 bolsas destinadas à mineiros para estudar no exterior.
Em relação às obras listadas nos itens 1 a 6,
informar:
a) a data de inicio das obras, previsão de conclusão, percentual de conclusão;
b) se houve alguma alteração de preço ou cronograma da obra? Informar o novo valor, a data
do projeto original e quais foram motivos que
justificam a alteração;
c) o percentual de participação da união , do Estado, do município e da inicitiva privada em que
a obra foi executada (quando for o caso);
d) os valores que cabem a cada ente federativo
discriminando o que se dá na forma de investimento com recursos próprios ou no comprometimento
de receitas para pagamento de financiamentos;
e) a origem dos recursos (público ou privado);
f) os valores (no caso das obras privadas, informar
se elas ocorreram com recursos de orçamento
público ou privado, discriminando os montantes
aplicados em cada um dos casos.);
g) o endereço e a finalidade da obra;
h) Quais são os benefícios específicos que as
duas usinas, citadas no item 1, trarão para Minas Gerais?

Informar o nome, o endereço do beneficiário e o
valor bolsa recebida.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas sejam entregues em meio eletrônico compatível
com Windows.
Justificação
O anúncio do Governo Federal, veiculado nos
jornais de Minas Gerais, apresenta informações sobre a construção de diversas obras de infraestrutura,
bolsas de estudo no exterior, compra de bicicletas e
entrega de moradias pelo programa Minha Casa Minha
Vida. Grandes números são apresentados pelo Governo Federal sem o devido esclarecimento quanto ao à
participação dos demais entes federativos.
Omite-se também cronogramas de execução, origem dos recursos (públicos ou privados), localização
e a finalidade das obras. Assim, a propaganda oficial
tenta se apropriar de ações desenvolvidas com recursos privados e dos investimentos dos demais parceiros
que são colocados em um segundo plano. Além disso,
a imprecisão da definição do tempo, não deixa claro o
período em que essas obras efetivamente ocorreram.
Ante o exposto, o presente requerimento vem no
sentido de dar maior transparência sobre as ações realizadas e fazer justiça quanto à participação de cada um
deles na melhoria da qualidade de vida dos mineiros.
Sala das Sessões, 2013. – Senador Aécio Neves, PSDB-MG,

Quanto ao item 7, informar:

(À Mesa para decisão,)

a) a relação de municípios que receberam investimentos do MCMV com respectivas quantidades
de moradias projetadas e os valores financiados.
A lista deve discriminar a quantidade de casas
entregues e contratadas, além do cronograma
de entrega das casas em construção.
b) no caso dos conjuntos habitacionais, informar
o município, a quantidade de casas e o valor total do empreendimento. Discriminar, para cada
um deles, os valores das obras de infraestrutura
(pavimentação, rede elétrica, saneamento básico,
etc), o valor dos subsídios (quando houver) e o

REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2013
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro à Senhora Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
as seguintes informações sobre as obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) nos Municípios
de Minas Gerais:
Lista completa das obras realizadas no âmbito do
PAC, enquadradas por eixos do PAC (Exemplo:
Mobilidade Urbana, MCMV e etc.), desde 2007,
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em Minas Gerais, discriminadas por Município,
Destacando-se por obra:
A) Valor total da obra
A.1) Obra pública – Execução Orçamentária:
empenho, liquidação, valores pagos (incluindo
restos a pagar);
B) Objeto;
C) Data assinatura dos convênios (quando for
o caso);
D) Data início da obra;
E) Data término da obra;
F) Organização da Obra:
F.I) – Recursos próprios (de orçamento público ou privado);
F.II) – Financiamentos;
G) Detalhamento do Financiamento:
G.1) – Lista de credores e valores emprestados
para a obra (CAIXA, BNDES, Outros Bancos
Oficiais, Bancos Privados;
G.2) – Natureza dos tomadores de recursos e
valores tomados por cada um: União, Estados,
Municípios e Setor Privado.
Por fim, solicita-se que as informações requeridas
sejam entregues em meio eletrônico compatível com
sistema operacional Windows.
Justificação
O objetivo do requerimento é dar maior transparência às obras do PAC em Minas Gerais e possibilitar uma
avaliação detalhada do seu desempenho desde 2007.
Existem lacunas nos balanços do PAC divulgados
pelo Governo Federal. Percebemos que os números
apresentados refletem apenas a situação das obras
contratadas e com boa execução. Quando uma obra
apresenta algum problema, ou quando algum convênio
é cancelado, o governo retira a obra do balanço oficial
para sustentar sua imagem de gestor eficiente. Não são
raros os casos de obras que constavam relatórios de
prestação de contas desaparecerem e reaparecerem
como projetos novos em relatórios posteriores.
Outro aspecto nebuloso que merece ser investigado é a possibilidade de que os financiamentos do
Programa Minha Casa Minha Vida, que não envolvem
obras de infraestrutura, possam estar sendo considerados, como tal, nos balanços do PAC.
Em suma, estamos requerendo informações que
nos permitam ter uma visão mais transparente das
obras que foram ou estão sendo executadas, no âmbito
do PAC, nos Municípios de Minas Gerais.
Sala de Sessões, – Senador Aécio Neves, PSDB-MG.
(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 1.173, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal e com o art. 7° da
Lei n° 9.478 de 1997, requeiro que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas as seguintes informações ao Ministro
da Educação, referentes aos investimentos públicos
em educação, especialmente sobre:
1. Histórico da estimativa do percentual de investimento público total em educação em relação
ao Produto Interno Bruto, por esfera de governo
de 2000 a 2012
2. Histórico da estimativa do percentual de investimento público direto em educação em relação
ao Produto Interno Bruto, por esfera de governo
de 2000 a 2012.
3. Parâmetros técnicos utilizados pelo Ministério para classificar os investimentos como direto
ou total.
Justificação
A definição do percentual de investimentos públicos
em educação em relação ao Produto Interno Bruto na Lei
do Plano Nacional de Educação é uma exigência constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 59
de 2009. E se reveste em uma das principais polêmicas
travadas nos debates sobre o conteúdo do futuro plano.
Um dos principais aspectos deste debate é a
participação de cada ente federado no esforço nacional para alcançar melhores patamares de desempenho educacional. É sabido por todos que a nossa
federação convive com enormes assimetrias entre as
sua regiões e que a capacidade tributária dos entes
federados guarda enorme distorção, provocando incompatibilidade entre as atribuições delegadas para
o provimento dos serviços essenciais e os recursos
disponíveis para efetivar tais obrigações.
O presente requerimento de informações visa conseguir dado essencial para a definição do debate. A última
informação disponível é relativa ao ano de 2009, quando
tabela publicada pelo INEP, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, dava conta de que o Brasil havia feito
de investimentos diretos em educação o equivalente a
5% do PIB, mas que este percentual estava distribuído
de forma desigual e desproporcional entre as esferas de
governo, sendo que a União participava com 0,98%, os
estados com 2,04% e os municípios com 1,94%.
Infelizmente, mesmo estando disponíveis no site
do INEP dados sobre investimentos educacionais até
2011, as informações solicitadas por esfera de governo desde 2010 foram retiradas do referido portal e não
mais atualizadas.
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Da mesma forma, ainda pairam muitas dúvidas
sobre os critérios técnicos utilizados pelo MEC para
classificar as despesas educacionais no quesito investimento direto ou total, assunto introduzido no debate
do novo Plano pelo Substitutivo ao PLC nº 103/2012
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa.
Sala das sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos
de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Os Projetos de Lei
da Câmara nºs 70 a 79, de 2013, vão ao exame das
Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 283 e 284, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando
os autógrafos das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2007,
que altera a Lei nº 11.445, de 15 de janeiro de
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, com o objetivo de incentivar
a economia no consumo de água, sancionado e
convertido na Lei nº 12.862, de 2013; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2011 (nº
1.266/2007, na Câmara dos Deputados), 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, sancionado e convertido na Lei nº
12.864, de 2013.
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São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 283/2013/PS-GSE
Brasília, 3 de outubro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 6.466, de 2009, do Senado
Federal (PLS n° 504/07), que “Altera a Lei n° 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”, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidenta da República e convertido na Lei n° 12.862, de 17 de setembro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar Primeiro-Secretário.
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Of. nº 284/2013/PS-GSE
Brasília, 3 de outubro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 1.266, de 2007, da Câmara dos Deputados (PLC n° 46/11), que “Altera o caput
do art. 3° da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990,
incluindo a atividade física como fator determinante e
condicionante da saúde”, foi sancionado pela Excelen-
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tíssima Senhora Presidenta da República e convertido
na Lei n° 12.864, de 24 de setembro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força /PTB – RR) – Sobre a mesa, parecer
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – A Presidência recebeu o
Ofício nº 245, de 2013, do Presidente da Comissão
Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº
34, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 245/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 2 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
o Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2013, de autoria do Deputado Neilton Mulim, que torna obrigatória
a prestação de assistência odontológica a pacientes
em regime de internação hospitalar, aos portadores de
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doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em regime
domiciliar na modalidade home care, e as Emendas
nºs 1-CAS e 2-CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – Com referência ao Ofício nº 245, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força /PTB – RR) – Não havendo mais nada
a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
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Ata da 172ª Sessão, Não Deliberativa,
em 4 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim e Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 9 minutos e
encerra-se às 12 horas e 31 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu os
seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 70, de 2013 (nº 1.249/2013, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.623/2013-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 22/2013,
do Senado Federal (TC 017.011/2013-2); e
– nº 71, de 2013 (nº 1.252/2013, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.624/2013-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 23/2013,
do Senado Federal (TC 018.453/2013-9).
Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 74, de 2013 (nº 1.552/2013, na origem), do Tribunal
de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão
nº 2.395, de 2013, bem como dos respectivos Relatório
e Proposta de Deliberação que o fundamentam, referente à auditoria operacional realizada com a finalidade de
verificar se a estratégia de implementação dos serviços
de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater – está
consistente com os objetivos pretendidos no Plano Brasil Sem Miséria – PBSM – e se atende aos princípios
estabelecidos na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – Pnater (TC 016.398/2012-2).
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1552-GP/TCU
Brasília, 26 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Consoante item 9.4.6 do Acórdão nº 2.395/2013
proferido pelo Plenário deste Tribunal, na Sessão de

4/9/2013, prolatado nos autos do TC-016.398/2012-2,
que trata de auditoria operacional, encaminho a Vossa
Excelência cópia do aludido Acórdão, acompanhado
do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamenta, bem como do resumo executivo da referida
auditoria.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.174, DE 2013
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item
12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 208, de
2012, que “Altera a Lei 5.889, de 8 de junho de 1973,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural, e a
Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa, visando a sua adequação e
modernização”, sejam ouvidas, além das Comissões
constantes do despacho inicial, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa – CDH.
Sala das Sessões, de outubro de 2013. – Senador Wellington Dias.
REQUERIMENTO
Nº 1.175, DE 2013
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, item
12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 208, de
2012, que “Altera a Lei 5.889, de 8 de junho de 1973,
que estatui normas reguladoras do trabalho rural, e a
Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
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resultados da empresa, visando a sua adequação
e modernização”, seja ouvida, além das Comissões
constantes do despacho inicial, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Sala das Sessões, de outubro de 2013. – Senador Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão publicados e incluídos em Ordem
do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – 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 do Senado nº 93, de 2012,
do Senador Magno Malta, que altera o caput
do art. 17 da Lei n° 9.648, de 27 de maio de
1998, o art. 1º da Lei n° 8.001, de 13 de março
de 1990, e o art. 5° da Lei n° 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, com o objetivo de alterar
a distribuição de compensação financeira pela
exploração de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica; e
– Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2012,
do Senador Eduardo Suplicy, que cria o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas (FNPDRN) e dá outras
providências.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei do Senado
nº 93, de 2012, rejeitado, vai ao Arquivo; e o Projeto
de Lei do Senado nº 231, de 2012, aprovado, vai à
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – sobre a mesa, ofícios que serão
lidos.
São lidos os seguintes:
*Of. nº 3/13/GP-BR/AR
Brasília, 27 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de informar a Vossa Excelência que foi eleita e empossada, em 24 do corrente, a nova Diretoria do GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL – ARGENTINA, instalado no
Congresso Nacional. Vossa Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz parte da mesma como
Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da
Câmara dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 5/03, de 20 de agosto de 2003, da Câmara dos

Deputados. O Projeto de Resolução nº 165/97, de minha autoria, visava criar o referido Grupo Parlamentar
como serviço de cooperação interparlamentar, tendo
como objetivo primordial intensificar o relacionamento
entre as Casas Legislativas do Brasil e da República
Argentina. O Grupo, na 54ª Legislatura – 3ª Sessão
Legislativa Ordinária, é formado por 28 Senadores e
52 Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros,
a Ata da Reunião de Eleição e Posse da Diretoria do
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – ARGENTINA, a
relação dos Parlamentares que o integram e a composição de sua Diretoria. Tive a satisfação de ser reeleito
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 Paes Landim,
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – Argentina.
(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (vide item 4.2)

*Of. nº 5/13/GP-BR/PT
Brasília, 27 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de informar a Vossa Excelência que foi eleita e empossada, em 24 do corrente, a nova Diretoria do Grupo
Parlamentar Brasil–Portugal, instalado no Congresso
Nacional. Vossa Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz parte da mesma como Presidente
de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara
dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 2/95, de 28 de novembro de 1995, da Câmara
dos Deputados. O Projeto de Resolução nº 37/95, de
minha autoria visava criar o referido Grupo Parlamentar
como serviço de cooperação interparlamentar, tendo
como objetivo primordial intensificar o relacionamento
entre as Casas Legislativas do Brasil e da República
Portuguesa. O Grupo, na 54ª Legislatura – 3ª Sessão
Legislativa Ordinária, é formado por 21 Senadores e
51 Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros,
a Ata da Reunião de Eleição e Posse da Diretoria do
Grupo Parlamentar brasil – Portugal, a relação dos
Parlamentares que o integram e a composição de sua
Diretoria. Tive a satisfação de ser reeleito pelos meus
pares do Congresso Nacional para presidir este importante Grupo Parlamentar no próximo biênio.
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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 Paes Landim, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil–Portugal
*Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publicados neste Diário (vide item 4.2)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu da
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei da Câmara
nº 80, de 2013 (nº 6.558/2009, na Casa de origem, do
Deputado Ciro Nogueira), que acrescenta §§ 4º e 5º ao
art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a gorjeta.
É o seguinte o Projeto
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Projeto de Lei da Câmara
nº 80, de 2013, vai à Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Projeto de Lei da Câmara nº
82, de 2013, que acaba de ser lido, terá tramitação
com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos
termos do art. 64, § 1º, da Constituição, combinado
com o art. 375 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde somente poderá receber emendas pelo prazo único de cinco dias úteis, de acordo
com o art. 122, II, “b”, combinado com o art. 375, I,
do Regimento Interno, findo o qual, sendo apresentadas emendas, estas deverão ser encaminhadas à
Secretaria-Geral da Mesa a fim de serem publicadas
no Diário do Senado Federal e em avulsos para serem distribuídos às Senadoras e aos Senadores, na
forma regimental.
O Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2013, que
acaba de ser lido, terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64,
§ 1º, da Constituição, combinado com o art. 375 do
Regimento Interno.
A matéria será apreciada simultaneamente pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
e de Agricultura e Reforma Agrária, podendo somente
receber emendas perante a primeira Comissão pelo
prazo único de cinco dias úteis, de acordo com o art.
122, II, “b”, combinado com o art. 375, I, do Regimento
Interno, findo o qual, sendo apresentadas emendas,
estas deverão ser encaminhadas à Secretaria-Geral
da Mesa a fim de serem publicadas no Diário do Senado Federal e em avulsos para serem distribuídos
às Senadoras e aos Senadores, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 72, de 2013 (nº 325/2013, na origem), do Ministro de
Estado da Fazenda, que encaminha, nos termos do art.
3º da Resolução nº 20, de 2004, do Senado Federal,
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relatório sobre a Emissão de Títulos e de Administração
de Passivos de responsabilidade do Tesouro Nacional,
realizadas no quarto bimestre de 2013.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 72, de 2013
(Nº 325/2013, na origem)
Assunto: Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior. Programa de Recompra de Títulos
da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa Brasileira.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
No contexto da execução do Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, de que
trata a Resolução do Senado Federal nº 20, de 16 de
novembro de 2004, e em cumprimento ao seu art. 3º,
encaminhamos a Vossa Excelência relatório sobre o
Programa de Recompras de Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Externa, dentro das Operações
de Administração de Passivo realizadas no quarto bimestre de 2013.
Atenciosamente, – Guido Mantega, Ministro de
Estado da Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso nº 72, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 73, de 2013 (nº 327/2013, 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 agosto de 2013,
e a tabela demonstrativa da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso nº 73, de 2013, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº
75, de 2013 (nº 1.265/ 2013, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº
2.611/2013-TCU, referente ao requerimento apresentado pelo Governo do Estado de Goiás, no qual este
contesta o cálculo de coeficientes de participação do
IPI definido pela Decisão Normativa – TCU nº 128/2013
(TC 024.795/2013-5).
É o seguinte o Aviso:
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Aviso nº 75, de 2013
Aviso nº 1.265–Seses–TCU–Plenário
Brasília, 25 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 024.795/2013-5,
na Sessão Ordinária de 25-9-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Aviso nº 75, de 2013, apensado ao Aviso nº 38, de 2013, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer
nº 1.104, de 2013, da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/33, de 2013.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 266, 267, 269 e 270, de 2013, do Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2012; 733, de
2011; 29, de 2012; e 727, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 266/13 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 25 de setembro de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 7, de
2012, que “Altera os arts. 123 e 124 da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) para
restringir o benefício da saída temporária de presos”,
de autoria da Senadora Ana Amélia.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 267/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 25 de setembro de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 733, de 2011, que “Estabelece a
obrigatoriedade de expreriência prévia para que entidades sem fins lucrativo firmem parcerias com o Poder
Público”, de autoria do Senador Vital do Rêgo.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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Ofício nº 269/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 25 de setembro de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e 2-CCJ,
do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2012, que “Altera
a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a
aferição de peso dos veículos de transporte coletivo”,
de autoria do Senador Acir Gurgacz.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Ofício nº 270/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 25 de setembro de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com as Emendas nº 1-CCJ e 2-CCJ, do
Projeto de Lei do Senado nº 727, de 2011, que “Altera
a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que Regulamenta o inciso XII, parte final do art. 5º da Constituição Federal”, de autoria do Senador Eunício Oliveira.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente em exercício da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com referência aos Ofícios nºs
266, 267, 269 e 270, de 2013, fica aberto o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que as matérias
sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar os Senadores presentes e todos os que nos acompanham pela
Rádio e TV Senado e, mais uma vez, cumprimentar o
Senador Ruben Figueiró, que ontem fez aniversário e
hoje está aqui bem cedo abrindo a sessão, como primeiro orador inscrito.
V. Exª tem a palavra, Senador.
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Pensei que iria passar o aniversário no Mato
Grosso, mas o senhor ficou aqui, não é?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS. Fora do microfone.) – A obrigação me fez ficar aqui,
para receber as homenagens dos meus companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito bem. Muito bem.
Depois que se ganha muitos amigos e se tem um
bom serviço prestado, não é mais o dia do aniversário,
é o mês do aniversário, e aí se passa o mês inteiro
recebendo cumprimentos.
V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo, de
início, agradecer a V. Exª a lembrança do meu aniversário ontem. Realmente, foi um dia de muitas emoções
para mim ao receber manifestações dos meus ilustres
colegas Senadores, funcionários e de meus amigos lá
do meu Estado de Mato Grosso do Sul.
Conforme disse a V. Exª, as minhas obrigações,
como as nossas, exigiram a nossa presença, no cumprimento do nosso dever. E fico muito feliz com isso,
por ter cumprido o dever justamente numa data máxima para mim.
Muito obrigado pelas expressões de V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cheguei
a esta Casa, no dia 30 de janeiro deste ano. De imediato, elegi as principais bandeiras de meu mandato:
três questões importantes de meu Estado, que, residualmente, têm amplo reflexo em todo o Brasil, pois
são assuntos de interesse nacional.
O primeiro é a questão das terras indígenas. Na
última segunda-feira, completaram 100 dias que o Ministro Gilberto Carvalho esteve em Campo Grande e
prometeu dar solução ao conflito que envolve os proprietários rurais da região do Buriti, em Sidrolândia. Ele
disse, na ocasião, que em 45 dias tudo estaria resolvido.
O tempo passou, pouco ou nada foi feito. Os
representantes dos produtores rurais cansaram de
esperar e deram até o dia 30 de novembro para que
a União apresente uma solução concreta para a compra de terras em Mato Grosso do Sul. Caso contrário,
abandonarão as negociações.
Isso é grave! Não sei realmente quais serão as
consequências dessa decisão, desse rompimento dos
entendimentos entre proprietários rurais e o Governo.
Isso porque a promessa de adquirir as terras em
litígio dos produtores pelo preço justo não está sendo cumprida. Qual é a razão? O Governo Federal e o
Governo estadual não conseguem encontrar uma fórmula jurídica e economicamente viável para garantir o
pagamento das terras ofertadas. O uso de TDAs não
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se mostra adequado, pois o Governo do Estado não
se dispõe a aceitar papéis cujo lastro sofreria defasagens ao longo do tempo.
É compreensível a posição do Governador André Puccinelli em recusar as TDAs, pois o Estado seria
onerado financeiramente, tendo os contribuintes que
pagar, indiretamente, por um problema que pertence
essencialmente ao Governo Federal. Não é justo que
isso aconteça.
Por isso, esse assunto continua a caminhar em
termos preocupantes. A única conquista até o momento
é que ambos os lados – indígenas e ruralistas – enxergaram finalmente que o diálogo e o entendimento
são fatores inarredáveis para que se chegue a uma
solução satisfatória.
Mas até quando prevalecerá essa situação? O
quadro está ficando cada vez mais tenso. Os índios
continuam invadindo as fazendas. Depois que o Ministro da Justiça esteve em Mato Grosso do Sul em
suposta missão pacificadora, mais de 11 propriedades
foram invadidas. Ao todo hoje são 67 fazendas ocupadas por indígenas. Estamos vivendo à margem da lei,
em clara desobediência ao Judiciário. Recentemente,
indígenas retiveram um desembargador e dois servidores do judiciário numa manifestação em rodovia
federal no Estado.
O Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente, virou terra
sem lei. Considero que estamos chegando ao limite.
Estamos vivendo novamente o quadro da “crônica de
mortes anunciadas”.
Aviso às autoridades: depois do leite derramado
não adianta chorar nem reclamar.
Esperamos, Srs. Senadores, que o Governo Federal entenda a urgência desse assunto. Como disse, anteriormente, o próprio Ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, não é mais possível – são expressões dele – “empurrar esse problema com a barriga”.
Paradoxalmente ao que disse S. Exª, é ele que está
empurrando com a barriga a questão. Esperamos que
o conflito não se esgarce mais uma vez. Não vejo que
isso seja difícil.
Está mais do que evidente: há displicência e leniência do Governo Federal. Não há outra definição
para o que está acontecendo.
Está em pauta, porque em discussão nacional,
a questão das demarcações de terras indígenas, haja
vista a presença de comunidades oriundas de várias
etnias provenientes de todo o Brasil atualmente aqui
em Brasília.
A mim, parece-me ser uma “tempestade em copo
d’água”, estimulada, como sempre, por ventos que
nascem de uma ebulição ideológica e da participação
de entidades que pensam, erroneamente, em resol-
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ver uma questão em que não se chegará a consenso,
a não ser por uma definição do poder que realmente
representa o sentimento da nacionalidade, que é, sem
dúvida alguma, o Congresso Nacional.
A questão indígena é multissecular em nosso
País, vem desde quando Pedro Álvares Cabral pisou
as areias marítimas da Bahia. O assunto ficou sempre
a cargo do Poder Executivo, numa política de chutar
para frente, para que outros decidissem. E, tal como
Pilatos, lavam as mãos.
Agora, Srs. Senadores, o Congresso Nacional
quer assumir a responsabilidade de dar uma definição
a essa questão fundiária. Creio que o fará por meio
da apreciação da PEC nº 215/2000, realizando o mais
amplo debate, dando-lhe o instrumento legal definitivo
para firmar a paz nos campos, com a garantia de segurança jurídica para índios e não índios que vivem e
que dependem da terra.
No meu entendimento, Sr. Presidente, Senador
Jorge Viana, se fizermos a hermenêutica exata do art.
231 da Constituição Federal, os direitos dos índios,
como organização social, costumes e línguas, crenças
e tradições, já estão assegurados. Ao Judiciário cabe a
exata interpretação desse tópico constitucional. Aliás,
é o que a Alta Corte está prestes a fazer por meio da
análise dos embargos declaratórios ao acórdão que
definiu a questão da Reserva Raposa Serra do Sol,
no Estado de V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Sr. Presidente, infelizmente, no meu Estado, o
quadro é de tensão permanente porque parece não
haver disposição para o entendimento. Ambos os lados estão radicalizando o processo. Isso eu afirmo,
infelizmente.
Recentemente, a Folha de S.Paulo publicou uma
entrevista da Presidente da Funai – Fundação Nacional
do Índio, a Srª Maria Augusta Assirati, em que afirma
que a questão da Fazenda Buriti, em Mato Grosso do
Sul, não foi ainda solucionada porque – abro aspas
– “a solução tem apresentado dificuldades porque o
Estado (MS) não indicou um banco de terras e tem
colocado dificuldades em relação à avaliação dos valores de terras. Isso tira a credibilidade dos envolvidos
nesse processo”.
Essa assertiva da Funai, Srs. Senadores, não
corresponde à realidade, eis que o Governo estadual
tem colocado, e com presteza, afirmo, todos os instrumentos administrativos que possui no sentido de bem
encaminhar as questões que lhe cabem institucionalmente para possibilitar ao Governo Federal a equação
e a solução da questão fundiária indígena.
Estamos acompanhando esse processo e não
vamos titubear em usar esta tribuna para questionar
e criticar a omissão do Governo Federal em relação
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à questão das terras indígenas e dos proprietários
rurais não somente de Mato Grosso do Sul como de
todo o País.
Só a titulo de informação, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, estive recentemente com o Prefeito
de Sidrolândia, epicentro da crise, que me disse que
o Município já começa a sentir a paralisia da produção
em decorrência da insegurança jurídica na região. Os
15 mil hectares atualmente em litígio estão com suas
atividades paradas. Isso é grave, é muito grave, mas
quem se importa com a população que lá vive? O Governo Federal está indiferente ao impacto negativo no
cotidiano dos cidadãos. Tudo isso é lamentável.
Desejo acrescentar, Sr Presidente, que Sidrolândia é um dos maiores Municípios produtores de grãos,
soja e milho, do Centro-Oeste brasileiro. Daí a gravidade da manifestação do Sr. Prefeito de Sidrolândia.
Mas, Sr. Presidente, quero falar agora do Pantanal. Repito: quero falar agora do Pantanal, mais
especificamente dos trabalhos encaminhados para
salvar o Rio Taquari. Considero este um dos mais
graves problemas ambientais do País. Pelo esforço
da Bancada federal de meu Estado nesta Casa, que
tem trabalhado de maneira extremamente harmônica
em defesa dos interesses da região e do País, temos
hoje esperança de que a salvação do Rio Taquari é
uma questão de tempo.
Estamos trabalhando para viabilizar recursos para
começar no ano que vem a dragagem do leito do Rio
Taquari. Trata-se de uma obra de grande envergadura.
Realizamos audiência pública com a Embrapa Pantanal, convidando a Drª Emiko Resende, chefe-geral
do órgão em Corumbá, desencadeando um processo
histórico que resultou na inserção de recursos na LDO
para garantir definitivamente o início dos trabalhos.
Fico feliz em ter articulado esse processo juntamente com os eminentes Senadores do meu Estado,
Waldemir Moka e Delcídio do Amaral. Ambos corresponderam às expectativas do povo do meu Estado.
Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, quero prestar contas da luta que venho empreendendo sobre a
implantação de uma separadora de gás em território
sul-mato-grossense. Com subsídios fornecidos pelo
empresário Ueze Zahran, podemos realizar uma audiência pública com a participação da Petrobras e ter
garantias do Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, para reestudar o assunto nos próximos meses e
dar-lhe uma palavra definitiva.
Esse é um investimento fundamental para o meu
Estado. Temos de aproveitar as riquezas que o País
está queimando inutilmente no transporte do gás boliviano. Existem mais de cem subprodutos que poderiam
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ser aproveitados com uma separadora de gás em meu
Estado, a exemplo de outras 47 existentes no País.
O principal subproduto seria o gás de cozinha, o
chamado GLP. Outro seria a amônia, que ganharia em
economia de escala com a instalação de uma indústria
de fertilizantes que atualmente está sendo realizada
na região de Três Lagoas justamente pela Petrobras.
Acredito que os trabalhos que nós da Bancada
de Mato Grosso do Sul nesta Casa estamos realizando em torno destes três eixos – a questão indígena, a
recuperação do Rio Taquari e a implantação de uma
separadora de gás em Mato Grosso do Sul – são fundamentais para garantir uma nova configuração social
e econômica para o Centro-Oeste brasileiro.
Meu papel aqui, Sr. Presidente, é o de levantar
questões relevantes para o desenvolvimento brasileiro. Acredito que vocalizar polêmicas e apresentar propostas são trabalhos importantes que nós da oposição
podemos fazer para ajudar o Brasil e os brasileiros.
Estamos aqui numa missão construtiva e patriótica. Queremos o melhor para nosso povo. Acreditamos
no diálogo e nas vozes das ruas. Queremos avançar.
Queremos que o Brasil tenha rumo.
É essa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
prestação de contas que me julgo no dever de apresentar a V. Exªs, relativa à luta que tenho mantido
nesta Casa, com o expressivo apoio de V. Exªs, para
que o Governo Federal e as autoridades da República
aceitem a ressonância das nossas vozes e atendam
o Centro-Oeste, que é hoje o grande instrumento de
recuperação econômica do País, haja vista a contribuição que tem dado ao PIB nacional.
Agradeço, Sr. Presidente, a V. Exª e aos eminentes Srs. Senadores a audiência.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Peço-lhe um aparte, Senador.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Antes de encerrar, anuncio o aparte do eminente Senador Paulo Paim, meu querido amigo e protetor
na hora da tribuna, que deseja se manifestar também.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – V. Exª é uma figura ímpar no Congresso, pela
simpatia, pelo carinho com que trata os colegas, pelo
respeito. Todos nos tratam da mesma forma, como o
Senador Mozarildo, mas V. Exª tem uma simpatia especial. Acho que isso ocorre porque foi constituinte junto
com a gente. Então, nós que viemos da Assembleia
Nacional Constituinte, é claro, já temos uma ligação
dali. Mas o Jorge Viana, por exemplo, Governador do
Acre, uma personalidade do Brasil, sempre esteve também nesse diálogo com a gente, inclusive na Assembleia Nacional Constituinte, onde ele teve participação,
contribuindo com ideias para o texto da Carta Magna.
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Hoje, o Brasil todo festeja os 25 anos da Assembleia
Nacional Constituinte. Está em todos os jornais, entre
hoje e amanhã, este momento histórico. Eu queria, na
data do seu aniversário, dizer que V. Exª foi um constituinte exemplar, daqueles que, com conteúdo, com
mérito, com paciência, dialogou com todos e que contribuiu muito para a Carta Magna. Como é bom estar
aqui hoje – foi seu aniversário no dia de ontem – vendo
V. Exª na tribuna, sendo homenageado por todos os
seus colegas! Não há aqui nenhuma diferença entre
Senador da oposição ou da situação. V. Exª lembra a
sua história, a sua caminhada, o seu dever cumprido
– e o está cumprindo – em relação a seu Estado e ao
Brasil. Por isso, fiz questão de dar esse abraço em
público em V. Exª. Quero dizer até que me emocionou
um pouco V. Exª ter feito esse pedido a mim e, por
extensão, ao Senador Mozarildo. Sei que vocês dois
estarão lá. E, se, na quarta-feira, V. Exª lá não estiver,
tenha a certeza de que eu e o Senador Mozarildo o
representaremos na hora da entrega do prêmio. Sei
que V. Exª tem compromisso assumido já fora de Brasília. É claro que, se V. Exª tiver um familiar ou alguém
para representá-lo, vamos abrir mão da sua presença,
mas o faremos só se for um familiar a representá-lo.
Se não for um familiar, vamos ser os seus representantes na hora de receber o prêmio, não é, Mozarildo?
É só isto: eu o cumprimento com muito carinho. V. Exª
é um grande homem público. É aquilo que gosto de
dizer: é um homem do bem. Quando estou ao lado de
um homem ou de uma mulher do bem, o resto não me
interessa. Um abraço! Não quero que fique nenhuma
dúvida. V. Exª está de aniversário, e fizemos essa pequena homenagem a V. Exª. Sei que estou falando
aqui na mesma linha do que disse o Senador Jorge
Viana, o Senador Mozarildo e todos os Senadores da
Casa. É uma alegria! Como dizemos sempre, que bom
saber que no mundo existem pessoas iguais a V. Exª!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Ouço o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Ruben Figueiró, agora, quero, publicamente, dar-lhe os parabéns, pois já os dei
pessoalmente, mas eu gostaria também de ressaltar
que nós que fomos constituintes, junto com o Senador
Paulo Paim, já o conhecemos de longas datas. V. Exª
está demonstrando no Senado, agora, como é perseverante e atento aos problemas do País e do Estado
que representa. O senhor citou a questão da Raposa
Serra do Sol. Acho que ninguém mais do que eu atendeu aquela região como médico, indo às comunidades
indígenas, conhecendo a realidade das comunidades
indígenas. Portanto, nada tenho contra os índios. Pelo
contrário, acho que eles são mal assistidos, porque a
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política da Funai, comandada por várias ONGs, resume-se a uma coisa: demarcar terras. Depois, os índios
ficam ao deus-dará, sem nenhum tipo de assistência
médica, nem educação, nem produção, nem transporte.
Por exemplo, no meu Estado, tirando os ianomâmis,
que já estão num processo avançado de aculturação,
os outros todos têm curso superior, são funcionários
públicos. Ninguém pergunta a eles como eles querem
viver. No meu Estado, mais de 50% do território são
constituídos por reservas indígenas.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Eu acho que está chegando o tempo de
o Governo rever essa política indigenista. Eu já achei
importante que a Presidenta tenha, através da Ministra Gleisi, colocado mais órgãos envolvidos. A Funai
não pode ser o órgão exclusivo. De onde são tiradas
as terras indígenas? Dos Estados. Não é que o Senado pretenda demarcar terras indígenas. O processo
de identificação, de delimitação, etc. é uma atribuição
da Funai. Senão, ela não faria nada, mesmo, já não
faz as outras coisas. Como disse V. Exa, no julgamento da Raposa Serra do Sol – porque eu e o Senador
Augusto recorremos ao Supremo –, foram colocadas
19 condicionantes, entre as quais que não se podiam
mais ampliar as reservas existentes.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Na verdade, não é terra que falta para os
índios. O que falta é uma política indigenista séria, que
tenha como ponto principal o ser humano índio que
está lá nessas comunidades. E não vejo por que estabelecer esse conflito que não acaba entre agricultor,
pecuarista e índio, quando, na verdade, muitos índios
são, inclusive, proprietários de gado, são fazendeiros
portanto. Algumas comunidades têm uma fazenda
dita coletiva. Eu tenho uma PEC, Senador Figueiró,
que já está aqui no Senado parada há muito tempo,
que, ao contrário da PEC que está na Câmara, que
prevê que seja avaliado pela Câmara e pelo Senado,
propõe que seja só pelo Senado. E por quê? Porque
aqui nós representamos os Estados de maneira igual.
Então, o que nós queremos não é fazer demarcação,
desfazer demarcação, mas, sim, como representante
dos Estados, analisar, propor alternativas ou, até, se
for o caso mesmo, rejeitar essas demarcações que
são absurdas. Só para terminar e para que fique bem
claro: eu não tenho nada contra índio e nada contra
que os índios tenham suas terras, mas, como médico,
portanto pelo meu viés humanitário, eu não vejo como
os índios possam viver somente tendo terra. Para se
ter uma ideia, apenas 0,3% da população brasileira é
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indígena. E olha que, para ser indígena aqui no Brasil,
não é preciso ser de fato, basta declarar que é. Então,
na verdade, o que falta é isto: seriedade na condução
da política indigenista, dar condições a eles iguais
às dadas aos não índios que moram, por exemplo,
nos bairros pobres, nos lugarejos pobres. Inclusive, a
mortalidade materna e infantil é muito grande, assim
como a expectativa de vida não é igual a dos demais
brasileiros. Então, quero dizer que V. Exª tem razão
quando reclama do que está acontecendo em seu
Estado, do que está acontecendo no Sul do País; começaram no Norte. Quem é que tem, no Brasil, essa
proporção: 0,3% da população total e 14% do Território nacional para reservas indígenas? Eu acho que há
um exagero. Há um comando. Por exemplo, quem está
financiando o deslocamento dos índios para cá, que
vêm legitimamente colocar sua posição? Quem está
custeando a sua hospedagem, a sua alimentação?
São as ONGs, Senador Ruben Figueiró. Não acredito
que seja o próprio Governo, o Executivo. E há, nesse
movimento, várias ONGs patrocinando, entre as quais
o Greenpeace. Eu presidi a CPI das ONGs aqui, e identificamos várias ONGs com irregularidades, inclusive
ONGs ditas indígenas que, ao invés de aplicarem, por
exemplo, convênio na área de saúde adequadamente,
roubavam com os dirigentes da Funai o dinheiro destinado aos índios. Então, acho que é um momento sobre
o qual temos que refletir, para realmente acabar com
esse divisionismo e encontrar um caminho que seja
bom para todos. Obrigado a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Agradeço sinceramente os apartes dos Senadores Paulo Paim e Mozarildo Cavalcanti.
Eu disse ontem que, nesta Casa, não obstante
os meus 82 anos de idade, e calejado na vida pública, tenho recebido todos os dias lições magníficas,
como essas que V. Exªs acabam de manifestar, não
somente de solidariedade ao meu ponto de vista, como
também pelo desejo que V. Exªs têm de ver este País
num ambiente de congraçamento, de paz, de entendimento entre os brasileiros e, num caso especial, entre
índios e não índios.
Eu também quero agradecer ao Senador Paulo
Paim, pela disposição que tem, assim como V. Exª,
Senador Mozarildo Cavalcanti, de me representar,
no próximo dia 9, em solenidade na Câmara dos Deputados, quando nós seremos agraciados com uma
medalha como Constituintes da Carta Magna, a Carta Cidadã, lembrando Ulysses Guimarães. Será uma
honra imensa para mim.
Mas, infelizmente, eu tenho um compromisso,
numa audiência pública, da qual tive iniciativa, que vai
tratar da questão da segurança das fronteiras. Virão
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aqui autoridades da República e do meu Estado para
debater a questão. Aliás, o assunto é de interesse,
também, de V. Exªs. Eu os representarei lá e V. Exªs
me darão a honra de representar-me na concessão
dessa medalha que é um motivo de orgulho para todos
nós que participamos da elaboração da Carta Magna
do nosso País.
Muito obrigado pelas expressões de V. Exªs e
pela excelente contribuição que deram ao meu pronunciamento.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró, Constituinte homenageado na próxima quarta-feira.
Vamos, de imediato, passar a palavra ao 1º Vice-Presidente da Casa, Senador Jorge Viana. Eu comentava aqui com o Senador Jorge Viana que nós todos
estamos no art. 17. Mas é um bom sinal, é sinal de que
estamos todos aqui e todos os dias usando a tribuna.
Senador Jorge Viana, ex-Governador do Acre,
toda vez que eu falo o seu nome eu me lembro do meu
amigo Tião Viana, que, neste momento, deve estar lhe
assistindo. Receba um abraço carinhoso, não só meu,
mas de todos os Senadores. Ele que chegou a ser
Presidente do Senado no período em que aqui esteve.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Presidente Paim.
Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti, o
Senador Ruben Figueiró, todos os que nos acompanham aqui pela Rádio Senado, pela TV Senado. O Tião
hoje está no interior do Acre, como faz sempre, indo
a Thaumaturgo, e eu, lamentavelmente, não estou. O
Senador Anibal o está acompanhando, e ele, depois,
participa de uma bela procissão de São Francisco. Hoje
é dia de São Francisco, e ele participa, em Tarauacá,
é fantástico. Eu já tive oportunidade de participar, inclusive estou fazendo postais daqui a pouco na minha
página com a Oração de São Francisco. E agora temos
o Papa Francisco, que tem posto em prática lições que
São Francisco nos deixou.
Pretendo falar sobre a não aceitação por parte
do TSE das assinaturas necessárias para o registro
do Rede Solidariedade da ex-Senadora, minha conterrânea, minha companheira de Acre e, durante muitos
anos, de PT, Marina Silva.
Antes, porém, eu queria fazer aqui um agradecimento ao Presidente Renan. Ontem nós recebemos,
lamentavelmente, alguns colegas também ligados ao
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futebol. E V. Exª que foi atleta – e temos que dizer que
foi há muito tempo, Paim, senão vão duvidar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pode dizer que eu joguei no Flamengo de Caxias, e ele não existe mais; mas não vou
dizer a época em que joguei futebol.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Nós, recebemos, então, ontem, um grupo
de dirigentes de clube, inclusive o presidente do meu
clube, o Botafogo, Maurício Assumpção; o vice-presidente para o Centro-Oeste da CBF, Weber Magalhães;
o presidente do Vitória, Alex Portela, e o Presidente do
Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade. É uma comissão
de dirigentes de clubes que estão tentando estabelecer um diálogo, que eu apoiei e, de alguma maneira,
estimulei que fizéssemos a reunião. Inclusive, conterrâneos e companheiros que me acompanham, eu estou
nessa foto do Jornal do Senado segurando a camisa
do Botafogo; do outro lado, tem uma vermelha e preta,
mas não é do Flamengo. Porque o pessoal do Flamengo vai começar a fazer brincadeira comigo; isso aqui
é do Vitória da Bahia, que é vermelha e preta, estou
explicando, inclusive, para o pessoal do Acre, senão
eles vão dizer que eu estou virando a camisa.
Mas o propósito nosso é bem objetivo, Presidente
Paim. Os clubes hoje estão passando por grandes dificuldades. Eu ouvi ontem que grandes clubes podem
não começar o ano que vem, independentemente de
estarem na série A, na série B, por conta da crise que
o futebol brasileiro vive. Agora, depois de 60 anos,
vamos realizar a Copa do Mundo. Nós tivemos aí a
construção, questionada ou não, mas o fato é que nós
temos novas arenas, vamos sediar um dos eventos de
maior audiência do mundo, que é a Copa do Mundo, e
nós podemos ter o seguinte cenário: vamos sediar o
maior evento do futebol mundial e vamos viver a maior
crise dos clubes. E acho que quem faz o futebol são os
jogadores, os torcedores e, essencialmente, os clubes.
Então, a posição é clara: fazer um apelo ao Ministro
Aldo, que já recebeu essa comissão; fazer um apelo ao
Ministério da Fazenda. Os clubes não querem perdão
de dívida. A matéria expõe isso no Jornal do Senado,
muito bem feita, como sempre, pelos profissionais que
trabalham aqui. Os clubes querem pagar, querem fazer
uma espécie de lei de responsabilidade fiscal dos clubes em que haja na fonte retenção de receitas, como
da Timemania, para pagamento de dívidas. Mas você
não pode viver uma situação do futebol hoje em que um
técnico ganhe R$800 mil por mês. Para quem não sabe,
esse é o salário de quatro anos de um Senador – do
salário direto. Em um mês, um técnico ganha o que um
Senador da República ganha em quatro anos! Quero
saber quem vai bancar isso. Eu ouvi deles ontem. Eu
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ouvi um dirigente de clube dizer que um técnico pediu
um valor próximo desse e o dirigente replicou: “Mas eu
não posso pagar. O clube não tem como pagar R$800
mil por mês!” O técnico, então, disse: “Então, eu vou
aguardar outro presidente de clube desesperado me
contratar, porque, quando a torcida vai para cima pelas derrotas, o desespero bate, e somos contratados
por valores como esse.”
Portanto, convém a gente estabelecer uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para os clubes
em que prevaleça o direito do jogador. Inclusive, o que
é mais lamentável no futebol – e eu conversava sobre
isso há algum tempo com o Presidente Lula, que é
uma pessoa muito preocupada com o tema – é que há
garotos talentosos de 13, 14, 15 anos, que são parte
de negócio, muitos dos quais de família extremamente
pobre, que, da noite para o dia, ficam famosos, com
contas milionárias e perdem a cabeça.
O Presidente Lula defendia, inclusive, que houvesse um jeito de nós termos uma estrutura que pudesse
acolher o atleta e sua família para que ele não corra
risco. Imagine uma pessoa muito pobre, humilde, que
enriquece rapidamente. O sucesso, a fama e o dinheiro
destroem a vida de qualquer um, se ele se deixar levar
por isso. E há muitos exemplos nesse sentido.
Então, o futebol precisa de cuidado. Acho que
o Brasil tem que fazer isso antes da Copa do Mundo.
Os clubes precisam estar melhores 60 anos depois da
realização da Copa de 50.
Nossa proposta é de fazer uma mediação, como
está se dispondo a fazer o Presidente Renan, por meio
da qual se possa criar essa espécie de lei de responsabilidade fiscal de clubes.
Cumprimento a todos os que participaram da
audiência.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, colegas, companheiros que me acompanham pela TV
Senado, pela Rádio Senado, Senador Pedro Simon,
que acaba de chegar. V. Exª que acompanhou ontem
a sessão.
Eu vim à tribuna hoje, primeiro orador a lamentar
e fazer um registro, aqui, sobre o desfecho desse episódio envolvendo a criação do Rede Sustentabilidade.
O jornal Correio Braziliense, que é o nosso jornal de Brasília, traz uma farta matéria sobre o tema.
Li, hoje, um artigo muito interessante da Senadora Marina, na Folha de S.Paulo.
Queria cumprimentar essa turma nova que está
chegando aqui. Hoje é a segunda turma, salvo engano, de alunos que nos visitam.
Mas, vi hoje, Senador Pedro Simon, o artigo da
Marina na Folha de S. Paulo, Presidente Paim. É um
artigo muito interessante e lá há uma frase ou uma
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constatação que eu assino embaixo, que diz – é interessante – que os partidos que buscam registro para
depois buscar a base social passam; o partido que tem
uma base social, que traz inovações, e só precisa do
registro, não passa.
Não estou querendo fazer uma crítica ao TSE,
Tribunal Superior Eleitoral, ou, muito menos, ao voto
dos juízes, dos Ministros e das Ministras, à Ministra
Carmem Lúcia, não. Não estou fazendo críticas, até
porque o TSE existe por conta de lei criada nesta Casa.
E funciona em função das leis que nós criamos.
Mas, nós estamos aqui com o calendário.
O jornal preenche as suas mais importantes páginas, como todos os jornais do País hoje, com manchetes como o saldo do troca-troca partidário.
Exatamente no meio desse noticiário, nós tivemos – eu acompanhei ontem de casa – essa decisão
do TSE, que não acatou o registro, ainda, do Rede
Sustentabilidade, Partido que eu assinei, como a lei
permite – sou do PT, estou muito bem no PT, meu
Partido tem uma história; tem sérios problemas, mas
tem um legado importante, feito principalmente depois
de Lula e Dilma no governo. Tenho muito orgulho do
resultado, como sei que a Constituição nossa, cujos
25 anos estamos celebrando, também tem um legado,
que é a inclusão social neste País, que é a melhoria
do nosso País, isso é fato.
Agora, no artigo da Marina, de hoje, ela faz esta
constatação: “Partidos que buscam o registro primeiro
e, depois, buscam a representação social conseguem
registro”. O dela, o Rede Sustentabilidade, que tem um
movimento social, um movimento legítimo, inovador
da sociedade, carregado por muitos jovens e militantes de toda parte do Brasil e que apenas buscava o
registro para poder fazer a disputa institucional, esse
não consegue.
E essa trajetória do Rede Sustentabilidade, inclusive na parte – e quero aqui...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Jorge, desculpe-me, mas
sei que, para eles, os alunos que estão saindo, é importante saberem que estão ouvindo o ex-Governador
do Acre, Primeiro Vice-Presidente desta Casa, o Senador Jorge Viana. São estudantes do Centro de Ensino
Fundamental 206, do Recanto das Emas.
Sejam todos bem-vindos. Levem esta imagem do
Senado, que, mesmo na sexta-feira, o Senado continua atuando, debatendo e com discursos brilhantes
como este. Está aqui o Senador Mozarildo; ali o nosso decano, o Senador Pedro Simon, franciscano; ali o
Senador Cristovam, aqui de Brasília.
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Enfim, sejam todos bem-vindos. Levem o abraço de todo o Senado a seus familiares, aos amigos e
ao colégio.
Obrigado, professora.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Mas, caro Presidente – agora chegou também o
colega Cristovam, que está sempre aqui na sexta-feira.
Hoje, Senador Pedro Simon – V. Exª certamente
já fez as orações, é dia de São Francisco –, eu abri
falando que o Tião vai estar em uma das procissões
mais bonitas de que eu participei, em Tarauacá, no dia
de São Francisco. E é interessante porque veja como
são as coisas: Tarauacá é um Município muito especial
do Acre, que tem como padroeiro São José, mas a população é apegada a São Francisco. Então, com todo
respeito a São José, no dia de São José tem a missa,
tem tudo, mas não tem uma festa como tem quando é o
Dia de São Francisco, quando o povo vai para as ruas,
vem gente dos seringais. Eu sempre, quando posso,
participo da procissão, da Festa de São Francisco, em
Tarauacá, que tem como padroeiro São José.
Então, são as coisas do nosso povo, que tem um
jeito muito próprio de lidar com tudo, principalmente
com sua fé.
E eu também falei de termos o Papa Francisco.
É um dia de São Francisco que celebramos tendo um
Papa Francisco, que procura pôr em prática as belíssimas lições de vida que São Francisco nos deixou.
O Senador Cristovam e eu, inclusive, na última
sexta-feira, inauguramos a sessão tratando desse tema.
E digo que podemos perguntar, caro Presidente Paim,
caros colegas: o que a democracia ganhou, o que os
partidos tiveram de fortalecimento, o que a representação do Parlamento ganhou com esse troca-troca
partidário vivenciado nos últimos dias?
Eu acho que nós só perdemos. A democracia
brasileira só perdeu, porque nós estamos fazendo as
coisas do pior jeito. É um jeitinho para que as pessoas possam trocar de partido sem ficar caracterizada a
infidelidade partidária. Lamentavelmente, foi o próprio
Supremo que colaborou para que estejamos vivendo
situação como essa quando disse que não poderia
haver barreira para criação partidária. Ora, não pode
haver barreira para criação partidária, mas o Rede
Sustentabilidade encontrou uma barreira; tinha as assinaturas – a própria ex-Ministra Marina coloca muito
bem –, mas os cartórios entenderam que a assinatura
de um jovem que ainda não votou não pode ser considerada e a de idosos que não são obrigados a votar
também não poderia ser considerada.
O certo é que as regras no Brasil continuam frágeis e estimulam os profissionais da política e prejudicam aqueles que vêm com sonho, com sentimento.
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Devo dizer que alguns criticam, dizendo que o Rede
Sustentabilidade teve muita propaganda, teve muito apoio da grande imprensa. Eu acho que a grande
imprensa fez o certo; é uma novidade, é notícia. Um
partido vindo da maneira que veio, tentando inovar nos
conceitos, tentando inovar na maneira de organização, mobilizando jovens, é um partido novo, que veio
para somar no meio desse cipoal de partidos, muitos
dos quais não têm justificativa a não ser a de que são
partidos cartoriais, para negociar tempo de televisão
e fundo partidário.
O Rede Sustentabilidade veio de um movimento,
como veio o nosso PT. Como nasceu o PT, Senador
Paim, V. Exª que é fundador? O PT... Aliás, o Rede
Sustentabilidade, em outro tempo, 30 anos depois,
está repetindo a trajetória do PT. De onde veio o PT?
O PT veio do movimento social, o PT veio das ruas,
o PT veio em função de um movimento de trabalhadores, trabalhadoras, que se disseminou no Brasil e
teve, como um dos berços, o ABC paulista, na luta
por direitos, por cidadania, por democracia. E muitos
falavam do Presidente Lula – não estou querendo fazer nenhuma comparação –, mas muitos falavam que
ele estava confundindo; ele era líder de movimentos
sociais, de trabalhadores, e não podia estar querendo
criar uma central sindical como a CUT ou um partido
como o Partido dos Trabalhadores. Foi assim que nasceu o Partido dos Trabalhadores.
E outra, devo dizer: muito parecido com o Rede
Sustentabilidade, o PT também teve muito apoio da
grande imprensa. E a gente tem que dizer aquilo que
é certo. Nós sempre tivemos; o Presidente Lula sempre
teve muito apoio da grande imprensa e ficou conhecido como líder, porque era notícia. Aliás, era uma boa
notícia. E agora, a ex-Senadora, em que eu me inspiro para atuar aqui, eu me inspiro muito no trabalho
da Marina e do Tião, como também outros Senadores
do Acre, mas o Tião e a Marina fizeram um trabalho
brilhante aqui no Senado. Para mim, para o Senador
Anibal, é muito difícil inclusive, porque nós temos muito que fazer para pelo menos chegar perto do que foi
Tião Viana aqui no Senado e Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador, não é comum, mas me
permita esta frase neste momento.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Primeiro, dizer que eu assino embaixo o seu pronunciamento. O carinho que nós temos
pela Marina é o mesmo, conviveu conosco como Senadora, acompanhamos com tristeza o momento em
que ela saiu do nosso Partido.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Mas me permita que eu diga
também isto: eu concordo com todo o princípio do seu
pronunciamento, de onde surgiu o PT e de onde surge
o Rede Sustentabilidade, da companheira Marina. É
só quero dizer uma frase para as pessoas que talvez
não tenham entendido a importância desse movimento
que surgiu no PT e, hoje, do Rede Sustentabilidade,
que infelizmente não teve, ante o processo de encaminhamento, o reconhecimento. Eu só diria isto, Senador
Jorge Viana: eu fui constituinte. Que bom poder dizer
que o PT surgiu antes da Constituinte. A Constituição
não seria a mesma, queiramos ou não, se o PT não
estivesse, pela força que tínhamos nos movimentos
sociais, dentro da Assembleia Nacional Constituinte,
contestando, brigando, exigindo cada vez mais.
Por isso, meus cumprimentos a V. Exª e, ao mesmo tempo, à forma como surgiu o PT e, como V. Exª
lembra muito bem, o Rede Sustentabilidade.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Então, o Rede Sustentabilidade é a transformação em espaço institucional de um movimento
social. E o PT foi isso.
Agora, também se discute já o espólio da Marina.
Acho que é cedo. Todos nós temos de aguardar até a
meia-noite de sábado, quando acaba o troca-troca partidário. E, lamentavelmente também, é a data-limite para
a filiação partidária, a não ser de situação específica,
como de juiz, de membro do Ministério Público, que
podem fazer uma filiação mais adiante e se candidatar.
Eu, particularmente, acho, sinceramente, que nós
deveríamos ter mecanismo de candidaturas avulsas no
Brasil. Candidatura avulsa, qual o problema?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu tenho um projeto nesse sentido, tramitando na Casa.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Isso, sim, seria um aperfeiçoamento da
democracia. Mas o que estamos vivendo hoje é esta
contradição: um partido não pode ser criado, mesmo
sendo fruto de um movimento social, e outros que
são, primeiro, partido, para depois irem buscar uma
representação social, como bem colocou Marina, no
seu artigo, hoje...
E faço esse paralelo com a história. O Senador
Cristovam é do PDT. Foi nosso companheiro, ajudou
a construir o PT. É do PDT. O PDT também vem em
cima de uma história. Ele veio tendo na sua criação um
movimento e depois se institucionalizou como partido,
já com o líder, inclusive, Leonel Brizola. O PT nasceu
desse jeito.
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Mas, olhem que contradição: na semana, no mês
do troca-troca partidário – é uma coisa absurda –, tempo de televisão e fundo partidário viraram moeda. Mais
de 10% da Câmara dos Deputados trocou de partido.
Isso, em tudo que é Estado.
Veja o desespero de alguns líderes falando: “Mas
como vou ficar? Estão saindo 10% dos Deputados que
eu tinha, e cada um encontra uma justificativa para pôr”.
Eu acho que a democracia fica menor, não fica maior; a
representação no Parlamento fica menor, e não maior;
nós ficamos tendo de dar explicações maiores, e não
menores. E, no meio disso tudo, há esse episódio.
Mostra-se a necessidade de revermos. E aí não
tenho dúvida: o PT estava certo. O PT está certo,
quando fala de um mecanismo exclusivo para fazer a
reforma política, porque nem a mini, mini, minirreforma vai ser votada.
Nós temos que tomar uma providência com relação a isso. Nós, que temos mandato até 2018, temos
obrigação de, chegando aqui os novos Senadores, a
nova Câmara dos Deputados... Mas faço um apelo
também à sociedade para que ela se manifeste.
Vou ouvir o aparte do Senador Cristovam, mas
queria fazer a ressalva: não estou culpando o TSE,
não estou culpando os membros do TSE. Se tem uma
inversão de valores, de papeis, e o resultado é esse,
em que temos que explicar o inexplicável em relação
à criação de partidos, nós somos os culpados, os
legisladores, somos os culpados. Essa insegurança
jurídica, essa regra que não atende ao fortalecimento da democracia, essa regra que cria espaço para o
troca-troca partidário, para esse mercado do mandato,
para essas franquias de mandatos, quem criou fomos
nós, os legisladores. Não fui eu, mas, como sou membro desta Casa, tenho que também vestir a carapuça.
Ouço o Senador Cristovam com muita satisfação.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT
– DF) – Senador Jorge, primeira coisa é verbalizar a
quantidade de vezes que recebo pela internet e tudo,
as pessoas me perguntando: você fala, fala, fala, fala,
e não faz nada. Por que é que nós todos aqui falamos,
falamos, falamos, e não conseguimos fazer as coisas,
Senador Mozarildo. Será que é pura incompetência
nossa diante de outros que não querem fazer? Será
que falta um gesto mais forte de cada um de nós que
quer mudar? O fato é que o que V. Exª está dizendo
é óbvio que a gente precisa fazer. Essa Constituinte
específica para a reforma política tem que ser feita.
Aqui dentro, a gente não vai fazer as mudanças. E é
preciso destutelar a política. Não é possível que, para
se criar um partido, seja preciso passar pelo voto de
sete juízes. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de
ter isso se cada partido recebe fundo partidário. Por
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que a gente não acaba com o fundo partidário? Quem
quiser criar partido crie; quem quiser manter seu partido mantenha, os militantes mantêm.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Olhe, Senador, para estabelecer um diálogo. Ontem, recebi um dirigente de futebol propondo
a criação de uma espécie de lei de responsabilidade
fiscal do futebol, para estabelecer pagamento de dívida, para ter retenção de dinheiro na fonte de receitas
próprias. E até o futebol põe série A, série B, estabelece regras para acesso; as escolas de samba, também.
Na política não tem. Na política, como V. Exª inclusive
colocou na última sexta-feira, quando discutimos aqui,
ainda tentando de alguma maneira opinar sobre isso,
o que nós temos de fato é uma situação que eu faço
para colaborar com a posição de V. Exª. Eu perguntei
quando apresentei a proposta proibindo a doação de
pessoa jurídica, que foi apoiada.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Isso.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – A pessoa jurídica, que foi apoiada. Aí fica
valendo só pessoa física. O Obama arrecadou 700
milhões de dólares com um teto de 200 dólares por
doação de pessoa física, nos Estados Unidos. Aqui,
um colega meu, influente da Casa, chegou e me falou:
“Mas, Jorge Viana, sou contra mesmo! Como é que nós
vamos fazer campanha? De onde vai vir o dinheiro?”
Eu falei: “Mas quem disse que para fazer campanha
tem que ter dinheiro? Tem que ter proposta, meu! Meu
caro, tem que ter proposta boa. Dinheiro! Para que,
se já tem tempo de televisão, se você já pode fazer?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Eu ia citar o seu projeto. Se a gente acaba com o fundo partidário – e aí não é só contribuição
para campanha, não. É a contribuição para o dia a dia
dos partidos –, os partidos passam a ser financiados
pelos seus simpatizantes, como as organizações todas que existem na sociedade, proibindo – o senhor
tem toda a razão – o financiamento por empresas jurídicas e limitando o valor por pessoa física. Porque
se não, vamos dizer, o Estado entra para financiar os
partidos, para evitar...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – E um complemento Senador, que é outra
proposta minha: estabelecer um teto de gasto por candidato, porque se não entra um milionário...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Isso, na campanha.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Na campanha. Vai ter um teto para todo mundo.
Ai as regras ficam bem estabelecidas e as melhores
propostas certamente vão ter uma maior influência.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu estou falando primeiro do partido,
depois a gente fala da campanha. O partido deve ser
financiado pelos seus militantes e simpatizantes. E reduzir o gasto. Não precisa gastar tanto dinheiro, como
o senhor mesmo diz. Hoje a política Senador Mozarildo está tutelada. Ela está tutelada pelos marqueteiros,
para onde vai o dinheiro do fundo e as contribuições.
Se não fosse o marketing não custava tanto. Está tutelada pelos advogados, para quem vai uma parte do
dinheiro de todos os políticos. E, aliás, a gente sempre
se pergunta de onde vem dinheiro para a campanha.
E de onde é que vem dinheiro para pagar advogado?
De vez em quando eu vejo aí que o deputado tal ou
o ex-deputado gastou tantos... o advogado cobrou 30
milhões. De onde vêm esses 30 milhões? Nós estamos tutelados pela Justiça, que permite ou não permite
criar partidos, nós estamos tutelados por uma porção
de coisas. E o povo, espremido nessa tutela, sem margem de escolha. Vinte milhões, por exemplo, queriam
votar na Marina Silva, foram tutelados, e o voto deles
foi cassado. Ao mesmo tempo, com toda a sinceridade
e o meu carinho por ela, ficava difícil a Justiça também
autorizar, ficava difícil. Eu me coloco na pele dos juízes.
Estava difícil passar por cima das regras. O bom seria
que não precisasse da regra, agora, se existe a regra,
tem que cumprir. Mas para que ter regra para ser candidato do ponto de vista de partido? Aí é a candidatura
avulsa. O Senador Paim tem um projeto, eu tenho um
projeto. A gente põe 1 milhão de assinaturas para ser
candidato, 2 milhões, 5 milhões. Quem tiver 5 milhões
de assinaturas pode ser candidato a Presidente. Com
isso, inclusive, não vai haver muitos. Talvez não haja
nenhum avulso se forem pedidas 5 milhões de assinaturas. Mas, se conseguir, como é que a gente vai
negar o direito a essa pessoa de se apresentar como
candidato a Presidente, a Governador e a Deputado?
Só que aí não são 5 milhões, é uma porcentagem dos
eleitores. Tem que destutelar a política. E isso, só com
uma reforma muito mais profunda do que aquela que
nós faríamos aqui, e que vamos terminar sem fazer.
Eu acho que o povo está querendo algo assim, e nós
não estamos ouvindo o povo. Nós estamos até vendo
o povo na rua, mas não estamos ouvindo o povo na
rua. É como levar um susto e não saber o que a pessoa
disse, não se preocupar. O povo está falando e quer
uma reforma mais profunda. Eu resumiria na ideia de
destutelar para democratizar e dar mais poder ao eleitor do que a toda essa parafernália que hoje domina
a maneira como se faz política do Brasil. E não estou
dizendo nada novo, como o senhor, também não. O
resto do mundo que tem experiência democrática já
é desse jeito. Copiemos as coisas boas, inventemos
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outras melhores ainda. Mas como está não dá. Vinte
milhões não poderem votar porque faltaram algumas
assinaturas, e os juízes terem que deferir isso mesmo
– não estou criticando. Criam-se partidos com assinaturas falsas, e está comprovado, porque eu conheço
gente que não assinou...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Ou pagando por assinatura.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Ou pagando por assinatura. Eu conheço gente que não assinou, e o nome está lá. Estão
entrando na justiça contra o Solidariedade. Não sei
quanto ao Pros nem aos outros. E há incerteza: em
quem votar? Em quem não vai votar? Quem vai ser
cassado ou não por uma razão ou outra? A tutelagem
está matando a democracia.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Eu agradeço o privilégio do aparte de V. Exa,
Senador Cristovam, e devo dizer que concordo em
número, gênero e grau com a análise que V. Exa faz.
Nós temos uma afinidade muito grande nesse tema.
Devo dizer que, lamentavelmente, as eleições do ano
que vem vão ser – o que é péssimo para o nosso País
– sinônimo de corrupção, porque, para se vencer de
maneira convencional as eleições do ano que vem, tem
que ter uma banca e um banco: uma banca de advogados e um banco para bancar as eleições.
Olha, estão saindo propagandas. Ontem, eu vi
várias – não vou aqui entrar no mérito – de partidos e
potenciais candidatos a Presidente. São filmes fantásticos. Quem conhece um pouco desse negócio sabe
quanto custa um filme daquele de 15 segundos, de
30 segundos que vimos ontem. São milhões de reais
para cada filmete daquele. E esse negócio não tem
fim. Quanto vai custar esse espetáculo midiático no
ano que vem?
Então, são situações complicadíssimas. Tem que
ter um banco para bancar isso – e esse banco, para
ter dinheiro, vai ter que fazer muito compromisso de
pós-eleição – e uma banca de advogados, porque eleição, no Brasil, também não tem fim. Há insegurança
jurídica, quem ganha não leva, quem leva não ganha.
Enfim, é uma situação vexatória.
Eu ouço o Senador. Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Mozarildo, só para brincar e não
brincar. Baseada a campanha no banco...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – E numa banca.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – ... e na banca, a gente vai precisar transformar o Congresso em um bunker para se proteger
contra o povo quando vier invadir isso aqui.
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(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – É verdade.
Ouço, com satisfação, o Senador Mozarildo, para
concluir, Sr. Presidente.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senador Jorge Viana, V. Exª e também o
Senador Cristovam Buarque falaram sobre um ponto
que eu acho fundamental se realmente nós queremos
dar mais transparência e maior confiabilidade aos partidos políticos e à política. Eu gostaria de que nós trabalhássemos para encontrar um meio de apresentar
uma proposição legislativa que seja para valer, para
que os próximos eleitos para a Câmara, que é integral,
e o terço que vai se renovar aqui no Senado...
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Não possam mudar de partido.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Não. Que eles não possam mudar mais
de partido, mas, principalmente, que nós façamos de
fato a reforma política, amarrar o compromisso de fazer isso logo após a eleição, porque toda vez – e olhe
que já estou há alguns anos por aqui, na Câmara e no
Senado –, quando se chega próximo à eleição, fala-se
em reforma política. E aí o que se faz, como foi chamada aqui, é uma minirreforma política, que, no fundo,
no fundo, ao invés de atacar esses pontos que V. Exª
atacou, facilita. Então, eu entendo também que é uma
desigualdade. Por exemplo: grupos políticos que têm
o controle da mídia local e ficam fazendo propaganda
o tempo todo para o grupo que domina aquela emissora de televisão e de rádio. Então, eu gostaria muito
que V. Exª, junto com o Senador Cristovam, que nós
todos encontrássemos um meio de estabelecer uma
obrigatoriedade, sem precisar convocar uma Constituinte, para fazer reforma política, em primeiro lugar,
reforma tributária e outras que precisam ser feitas.
Então, nós amarraríamos o compromisso de todos os
Parlamentares com o objetivo de, logo após a eleição,
começarmos a trabalhar nesse sentido.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – V. Exª tem razão. Agradeço pelo aparte e
o incorporo ao meu pronunciamento.
Então, Sr. Presidente, colegas Senadores, eu queria dizer que muitos colegas jornalistas me telefonaram
ontem e anteontem, perguntando sobre qual seria o
caminho da ex-Ministra Marina, depois da decisão do
TSE. É óbvio que eu respondi que não tenho autoridade para falar sobre isso, apesar de uma história de
vida que me muito me orgulha ter compartilhado com
a Marina, de ter assinado o Rede Sustentabilidade,
de reconhecer aqui da tribuna o papel importante que
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esse movimento social, transformado em um instrumento partidário, dará ao País.
Agora, será feito o registro da Rede Sustentabilidade. A discussão toda é como fica uma pessoa que
teve quase 20 milhões de votos, que está muito bem
posicionada nas pesquisas.
O Presidente Lula, esta semana, provocado,
concedeu entrevista falando que a Marina é uma figura extraordinária. Eu fico orgulhoso de, do meu Estado, o Acre, saindo da floresta, de um seringal... Fico
orgulhoso da convivência, da amizade que sempre
tivemos. Independente de divergências que tivemos
e até de incompreensões que faço questão de registrar, tenho muito orgulho dessa trajetória, dessa luta,
dessa batalha.
A Marina, quando saiu do Governo, o que lamentei
muito, quando saiu do PT – e lamentei muito –, disse:
“Olha, Jorge, eu vou compartilhar as minhas utopias,
as nossas utopias, como o Lula sempre fez, como o
Fernando Henrique fez; como outros líderes fizeram”.
E agora se discute o legado. Mas o que vai acontecer? Como ficarão os votos? Primeiro, há uma constatação que eu acho muito importante: os votos dados
a Marina são de pessoas muito exigentes. São pessoas que não passarão pelo tal “efeito manada”. São
pessoas que, certamente, terão de ser conquistadas!
Por isso, hoje, todos os analistas da política se debruçam para entender, um pouco, o que pode acontecer.
Primeiro, eu acho que a eleição de 2014 perde
muito sem a Marina. Ela tem tempo, ainda e pode se
filiar a outra força política – esse prazo encerra-se à
meia-noite. Lamentavelmente, não existe candidatura
avulsa, ainda, no nosso País, apesar de haver proposta do próprio Senador Paim, que preside esta sessão.
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Então, eu queria dizer que todos temos
de ficar na expectativa.
Eu lamento o desfecho. Não culpo, também, o
TSE. O partido não apresentou a quantidade de assinaturas, mas acho que tudo isso é em função desse
desarranjo da legislação brasileira.
Espero, sinceramente, que a gente tenha a possibilidade de ter a Marina na disputa, porque ela ajuda
a aperfeiçoar a democracia, a pôr uma agenda importante do desenvolvimento sustentável e de temas que,
hoje, são temas importantes para o cidadão brasileiro,
para o nosso País.
Penso que com na ausência, numa eventual ausência da Marina na disputa eleitoral, o Brasil perde.
O eleitor também vai perder. O debate vai perder. A
democracia vai perder, mas a decisão é dela. Até ama-
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nhã, à meia-noite, ela tem a possibilidade de se filiar,
de encontrar uma maneira de cumprir as regras do
jogo e entrar no jogo, mas eu fiz questão, e agradeço
a tolerância do Presidente, de vir aqui, na tribuna, pegar esse episódio e dizer o quanto lamento não termos
uma reforma política, não termos criado regras claras,
não termos criado as condições de começar a valorizar a representação dos mandatos, o voto, os partidos,
criando ambiente para que se resgate, junto à sociedade brasileira, o respeito ao Parlamento brasileiro.
Quando Niemeyer e Lúcio Costa fizeram Brasília
e colocaram o Congresso à frente, na Praça dos Três
Poderes e na parte mais alta, foi porque é como está
na Constituição: “Todo o poder emana do povo e em
seu nome é exercido.”
O Parlamento deveria ser o espaço da representação do cidadão. Lamentavelmente, o interesse do
cidadão não está plenamente colocado aqui dentro,
apesar da ação de muitos, de quem me orgulho de ser
colega, tanto no Senado, como na Câmara.
Muito obrigado, Presidente.
Fica, aqui, o registro, para os Anais do Senado, do desfecho ruim para a democracia, ruim para o
processo democrático brasileiro, da decisão legítima,
também, do TSE, de ontem à noite.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Este foi o Senador Jorge Viana,
que falou da decisão do Tribunal, não atendendo o
pedido do novo partido, Rede, que, no meu entendimento, recebeu aqui o apoio não só de V. Exª, a Marina recebeu o apoio e o carinho – não quero usar a
palavra solidariedade (Risos.) –, o carinho de todos os
Senadores que estão aqui no plenário, que respeitam
a decisão, mas se dependesse de nós, teria sido dado
o direito à Marina e ao seu partido de disputarem as
eleições agora.
Passo a palavra, neste momento, como orador
inscrito, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
E dizer para o Senador Pedro Simon, como hoje
é dia de São Francisco e o carinho que tenho por V.
Exª, que o próximo orador seria eu, vou ceder o meu
lugar para V. Exª, vou ouvi-lo, para depois falar. Então
V. Exª falará em seguida ao Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero
começar o pronunciamento de agora – antes de entrar
no assunto a que quero realmente me apegar –, mas
não poderia deixar também de fazer uma homenagem
a São Francisco, ao Papa Francisco, que está fazendo
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realmente, diria, uma revolução tanto na ação quanto
na parte administrativa da Igreja Católica; e, homenageando São Francisco, eu tenho que homenagear o
Padre Revislande, que é o vigário da nossa Igreja de
São Francisco, lá em Roraima, uma Igreja antiga, tradicional, e que, com o trabalho do Padre Revislande,
tem realmente se tornado mais viva e mais presente
junto à sociedade.
Os motivos que me trazem mais a esta tribuna
hoje são para, na verdade, fazer dois registros. Primeiro,
amanhã, Senador Paulo Paim, a Constituição faz 25
anos e o meu Estado de Roraima também faz 25 anos,
porque foi criado pela nossa Constituinte, foi preciso
haver uma Constituinte para que nós conseguíssemos
o sonho de há muito acalentado de deixarmos de ser
uma espécie de departamento do Ministério do Interior, tendo governadores escolhidos por critérios que
não tinham nada a ver com o território.
A criação se deu após uma longa batalha na
Constituinte, diga-se de passagem. Em Roraima, éramos quatro constituintes: eu; o ex-Governador Ottomar Pinto; a esposa dele, Marluce Pinto; e o Deputado
Chagas Duarte. Então, inicialmente, estávamos sós,
inclusive, porque os Deputados do Amapá não estavam
convencidos – a grande maioria – de que fosse bom
para eles sair da tutela da União, que pagava tudo, e
ser um Estado, que teria que andar, mais ou menos,
com suas próprias pernas.
Agora, é lamentável... Ao mesmo tempo em que
quero parabenizar todos os roraimenses, tanto os nativos quanto aqueles que foram para lá, como foi o meu
pai, meus avós maternos – meu pai, do Ceará, e meus
avós, da Paraíba –; quero parabenizar todos que estão
em Roraima, os roraimenses, seja por nascimento ou
por adoção, e dizer que realmente tivemos um avanço
muito grande com a criação do Estado de Roraima pela
nossa Constituinte. Como eu disse, não foi fácil vencer
barreiras de Constituintes de outros Estados que não
queriam ver um Território Federal, que tinha, naquela
época, mais ou menos 200 mil habitantes, transformado
em Estado, com o mesmo direito de um Estado como
São Paulo, de ter três Senadores aqui representando
o Estado e, pelos ditames da Constituição de 1988,
no mínimo oito Deputados Federais.
O Estado teve como primeiro governador eleito o
Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, que já tinha sido
governador à época de Território. Ele, realmente, foi o
grande implantador do Estado de Roraima, tanto que
foi ele quem constituiu o Poder Judiciário e o Poder
Legislativo estadual, que elaborou a primeira Constituição do Estado. Portanto, de lá para cá, ou melhor,
de lá até 2007, nós avançamos muito. Foi implantada
a Universidade Federal de Roraima, a Escola Técnica
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Federal, que hoje já é o Instituto Federal de ensino
tecnológico, e ambos... Aliás, a criação do Estado, da
Universidade e da Escola Técnica, que hoje é o Instituto Federal, foi por leis de minha autoria.
Portanto, na Constituinte, obviamente em conjunto
com outros Parlamentares; mas, no caso da universidade e da escola técnica, por mim.
E hoje, Senador Paim, passados 25 anos – portanto, um quarto, duas décadas e meia –, nós tivemos
um avanço fabuloso. Já temos também uma universidade estadual, temos uma universidade a distância, a
UNIVIRR, que atinge a todos os Municípios do Estado
e temos mais outras cinco instituições particulares de
ensino superior; na relação universitários e graduados, em relação à população, temos o melhor índice
do Brasil e isso já está fazendo e vai fazer a diferença
ao longo dos próximos anos.
Mas disse que, por acaso, o nosso avanço foi até
2007, porque realmente – e ontem, aqui, li, por exemplo, o dinheiro que foi para Roraima nesse período de
2007 para cá...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Mozarildo, me permita.
O Presidente José Sarney neste momento chega aqui
a Casa. É importante, Presidente José Sarney – e sei
que ele vai permitir –, porque é bom que todos lembrem
que V. Exª foi quem convocou a Assembleia Nacional
Constituinte. E, por isso, hoje, a gente fala com orgulho
que nós estivemos lá e V. Exª foi um estadista, como
Presidente da República, dando ao Brasil a iniciativa
da construção da nossa Constituição tão festejada
hoje. Por isso, os nossos cumprimentos.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP. Fora do microfone.) – Obrigado a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Quero complementar, Senador
Sarney, dizendo que ele, como Presidente, inclusive
nos apoiou na luta da transformação de Roraima e
Amapá em Estados, portanto, digamos assim, falando com os Líderes para que isso acontecesse. Também sancionou as leis de minha autoria que criaram
a Universidade Federal e a Escola Técnica e não só
sancionou, porque era uma lei autorizativa – podia
fazer ou não fazer, ou fazer quando quisesse –, mas
ele, imediatamente após a sanção da lei, mandou a
mensagem criando o quadro de funcionários e de
professores de ambas as instituições. Realmente, foi
muito fundamental, para nós de Roraima, a presença
dele como um Presidente democrático, conciliador e
que colaborou muito para isso.
Mas, retornando ao que estava dizendo, lamentavelmente o nosso Estado não só estagnou, de 2007
para cá, como vem sendo assaltado de todas as formas.
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Como disse há pouco o Senador Cristovam, muitos corruptos entram para a política porque têm banco,
têm dinheiro para gastar, e, principalmente, se ele está
no governo de um Estado pequeno como o meu, ele
realmente faz, como foi feito por esse governador que
está lá, as maiores corrupções do mundo.
Ontem, o Deputado Estadual Mecias de Jesus,
que foi Presidente da Assembleia Legislativa por vários mandatos, deu uma entrevista que faço questão
de ler, para não dizer que sou só eu que penso assim,
mas a grande maioria do povo também – veja-se pela
rejeição que o atual governador tem nas pesquisas. O
Deputado Mecias fez um pronunciamento que endosso
completamente, porque até falei, repito, ontem, sobre
valores que o Estado recebeu, que, dividindo pela população, dariam mais ou menos R$28 milhões per capita.
Consta na reportagem:
Com a aproximação do aniversário do Estado,
[que será comemorado amanhã], o deputado
estadual Mecias de Jesus lançou uma pergunta
na sessão de ontem no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado [...]: “Existe algo de
concreto para comemorarmos?”
O título da matéria era: “Roraima completa 25
anos sem ter o que comemorar.”
“Ele destacou que a real situação do Estado
[...] não é aquela divulgada no que [...] considera [...]
‘propaganda exagerada na mídia’” – que, na verdade,
Senador Paim, é outra coisa que temos que regulamentar, porque a chamada propaganda institucional ou
informe institucional deveria ser feito realmente para os
governadores, os prefeitos, Presidente da República
prestarem contas do que estão fazendo e não mentir
na televisão sobre uma realidade que não existe no
Estado. Quem hoje vai a Roraima e assiste aos institucionais do governo do Estado, que já está em plena
campanha, sai de lá maravilhado, mas, se ficar uns
dias e percorrer o Estado, vai ver qual é a realidade.
Voltando ao pronunciamento do deputado estadual Mecias de Jesus:
Ele destacou que a real situação do Estado
de Roraima não é aquela divulgada [...] [na
imprensa], mostrando o Estado como perfeito,
e convidou a população a fazer uma reflexão
sobre os rumos que Roraima tomou [desde
o] ano de 2009.
“Foi nesse ano que começamos a passar de
um Estado com possibilidades de crescer economicamente para sermos um Estado quebrado, destruído, falido e endividado [nunca chegamos a este ponto em que estamos
hoje, devendo muito dinheiro, bilhões, para o
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BNDES e para outros órgãos financiadores,
inclusive, investindo em algumas instituições
que, agora, o Governo está repassando para o
Governo Federal, como é o caso das Centrais
Elétricas de Roraima], pois, em 2099, a dívida do Estado era de cerca de R$100 milhões
e, hoje, ultrapassa os R$2 bilhões, depois de
vários empréstimos que foram feitos por meio
da Cerr [Centrais Elétricas de Roraima], Caer
[Companhia de Águas e Esgotos de Roraima]
e Codesaima [Companhia de Desenvolvimento
de Roraima], com a promessa de solucionar
problemas grandes do Estado. Mas os problemas permanecem, as dívidas foram feitas e o
dinheiro não existe mais”, destacou.
Ele elencou uma série de problemas que Roraima vem enfrentando desde então: “Os prédios
públicos estão abandonados, gerando uma
corrida por aluguéis milionários [o Governo
deixa os prédios públicos se deteriorarem,
ficarem até mesmo impedidos de funcionar
como repartição, e parte para alugar salas,
casas e até prédios inteiros para funcionarem
os órgãos do Governo, o que é realmente uma
pena muito grande, pois é mais uma forma
de desviar recurso público]. As escolas estão
caindo, mesmo com o anúncio de reformas
milionárias. Os estudantes deixando de ir para
as aulas, pois as empresas de transporte escolar não são pagas em dia, além das mães
merendeiras. Também estão caindo as pontes em vicinais por todo o Estado, que estão
intrafegáveis, apesar de o Governo anunciar
o contrário [inclusive, diz que asfaltou vicinais
que não asfaltou]. Mas só quem anda pelo
interior sabe das condições das vicinais e estradas, como a 210 e as estradas de acesso
aos Municípios de Normandia e Uiramutã. Os
produtores sem condição de trafegar e escoar
produtos, e o Governo fazendo propaganda
das mil maravilhas no Estado” [num Estado
fictício], criticou.
Segundo Mecias de Jesus, há, espalhadas por
todo o Estado, obras milionárias a serem concluídas, pois o Governo não teria condições de
executá-las [embora já tenha tido o dinheiro
para isso]. “O governo hoje implora para repassar a responsabilidade de obras importantes,
porque não deu conta de terminar e nem tem
capacidade de administrar, como é o caso do
hospital que repassou para a Universidade
Federal”, observou.
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Aqui, como professor da Universidade Federal e
como criador da lei, quero recomendar à Reitora Gioconda que mande fazer uma auditagem do que foi feito até agora, porque ela repassa para a Universidade
Federal, e, depois, esta poderá ficar responsabilizada
por algumas falcatruas feitas.
Ele enfatizou a questão da insegurança que
teria se instalado em todo o Estado e se agigantado de uma maneira que o PCC [...] teria
tomado conta. Disse que até a Polícia Civil
sucumbiu diante de tantos desmandos. “É um
descalabro o que o setor de Segurança Pública hoje vive, quando os criminosos acabam
tendo que terminar na Penitenciária Agrícola,
que virou um palco de luta livre”, afirmou referindo-se à denúncia feita ontem pela Folha.
Para finalizar, mostrando que Roraima não é
mais um Estado onde se pode acreditar no
desenvolvimento imediato, o Deputado lembrou a questão fundiária [de que tanto tenho
falado desta tribuna], que antes era tida como
a redenção do Estado, mas que hoje está mergulhada numa teia de denúncias de irregularidades, impedindo o andamento do processo
de regularização das terras.
“Roraima virou uma verdadeira máfia de grileiros que nunca vieram ao Estado [antes dessas
titulações corruptas que o Instituto de Terras
de Roraima fez]. E hoje a pergunta que se faz
é: o que acontecerá com Roraima nos próximos anos? Teremos condições de nos recuperarmos? O que será das próximas gerações
diante do caótico quadro em que o Estado se
encontra? Tanto mal fizeram, que o próximo
governante terá que iniciar um processo de
recuperação rápida do desmonte de que o
Estado está sendo vítima. Espero que o povo
de Roraima entenda o que acontece com o
Estado e inicie um processo de transformação
o quanto antes”, destacou.
Então, para que não se diga que é uma pinimba
pessoal com o Governador, eu, na condição de roraimense e de representante do meu Estado aqui, não
posso realmente ficar calado diante dessas coisas.
E também quero registrar, por coincidência, que
hoje está na capital do meu Estado, Boa Vista, a Ministra
Ideli Salvatti, que vai reunir-se com os Prefeitos para
ouvir deles, pessoalmente, as demandas. Eu também
estaria nesse encontro, já que todos os Parlamentares
foram convidados, mas, por motivo de saúde na família,
não pude ir lá, mas mandei para a Ministra, Senador
Paim, o seguinte ofício:
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Ao cumprimentá-la cordialmente, lamento a
impossibilidade de participação na reunião
havida no dia de ontem [em Brasília] com a
Bancada Parlamentar de Roraima e V. Exª, em
virtude de demandas relacionadas à tramitação
de matérias de interesse nacional.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª os
seguintes temas de interesse para o Estado
de Roraima:
– Asfaltamento [de três rodovias federais] da
BR-210, da BR-431 e da BR-432 [estas duas
últimas foram transformadas em rodovias federais por projeto de minha autoria];
– o Programa Luz para Todos [que ele seja
realmente para todos, porque ainda há muita
gente, notadamente na zona rural, que não foi
beneficiada pelo Programa];
– Prioridade para liberação de emendas individuais e de Bancada para os Municípios;
– Colégio Militar [esta é uma luta em que me
venho empenhando; aprovamos no Senado
o projeto, que está na Câmara, que cria um
Colégio Militar em Roraima].
Ao contrário do que diziam antigamente os livros
de Geografia, o ponto extremo norte do Brasil não é o
Oiapoque, mas é o Monte Caburaí, em Roraima. Portanto, até rima: o Brasil vai do Caburaí ao Chuí. O Caburaí está 60 quilômetros acima do Oiapoque. Antes,
dizia-se isso porque só se navegava no litoral, não se
adentrava o interior do País, as zonas mais distantes.
Então, realmente, o Oiapoque era o extremo norte do
litoral brasileiro. Mas, hoje, o extremo norte está, realmente, em Roraima, é o Monte Caburaí, como foi constatado pelo Exército e pelo IBGE. E, hoje, isso já está
devidamente inscrito nos livros escolares de Geografia.
Mas, para encerrar, Senador Paim, quero dizer
o seguinte: como médico, sempre aprendi que essa
história de paciente desenganado não existe. Você
tem é de lutar para que, mesmo indo para a UTI, ele
saia e tenha outro momento. Eu não diria que Roraima
está na UTI, mas o Estado está gravemente enfermo
por essa doença da corrupção que se instalou lá. Eu
lamento muito, repito, como filho da terra, que isso esteja acontecendo no meu Estado.
Mas quero dizer à população: está nas mãos da
população mudar essa realidade. No ano que vem, teremos eleições gerais, em que, além de o candidato
precisar ser ficha limpa, é bom que a população veja
se, apesar de ter uma ficha limpa, realmente ele tem
uma conduta de vida, se ele está acostumado a olhar
para a população e a ter contato com a população,
para que, realmente, venha a atender as reais necessidades do Estado.
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Quero também dizer que, ontem, fiz um registro
de que, arredondando, a população do meu Estado é
de 500 mil habitantes. Na verdade, a projeção do IBGE
para este ano é a seguinte: a população estimada é de
488.072 habitantes. Na verdade, nós, quando fomos
transformados em Estado, tínhamos cerca de 150 mil
a 200 mil habitantes. Então, nós mais do que duplicamos a população. Acho mesmo que a população
passa de 500 mil habitantes, porque, todo dia, chega
gente tanto à parte rural como à capital. E se fixa lá a
grande maioria. Portanto, com essa população e com
o dinheiro que vai para Roraima, o nosso Estado poderia ser um modelo.
É lamentável ter de registrar isso nos 25 anos da
criação do Estado, que coincide com a data da promulgação da nossa Constituição de 1988, e V. Exª, como
eu, foi constituinte.
É importante registrar também que o Estado foi
criado e passou por um período em que houve um governador pro tempore. O primeiro Governador eleito,
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em 1990, foi o Brigadeiro Ottomar, que, portanto, é um
grande referencial para o meu Estado.
Quero encerrar, Senador Paim, pedindo a V. Exª
que autorize a transcrição deste material que tenho
aqui a respeito de Roraima e de outros detalhes, para
que conste dos Anais do Senado. Ao contrário do que
alguns dizem, que, quando você quer esconder uma
coisa bem escondido, deve colocá-la nos Anais do
Senado, na verdade, os Anais do Senado servem de
pesquisa, podem ser usados como pesquisa por estudantes e por estudiosos do tema. Infelizmente, muitos
brasileiros não conhecem o Brasil; a maioria, quando
muito, conhece os Estados litorâneos, não conhece
o interior, não conhece o Centro-Oeste e o Norte do
Brasil, onde está a nossa querida Amazônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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Ofício nº 148/2013/GSMCAV
Brasília, 2 de outubro de 2013
Senhora Ministra,
Ao cumprimentá-la cordialmente, lamento a impossibilidade de participação na reunião havida no dia
de ontem com a bancada parlamentar de Roraima e
Vossa Excelência, em virtude de demandas relacionadas à tramitação de matérias de interesse nacional.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os seguintes temas de interesse para o Estado
de Roraima:
– Asfaltamento das BR-210, BR-431 e BR-432;
– Programa Luz para Todos;
– Prioridade para liberação de emendas individuais e de bancada para os municípios;
– Colégio Militar.
Certo da especial atenção de Vossa Excelência,
reitero os votos de consideração e apreço.
Respeitosamente, – Senador Mozarildo Cavalcanti.
A Sua Excelência a Senhora
Ministra Ideli Salvatti
Secretaria de Relações Institucionais
Palácio do Planalto, 4º andar
70150-900 – Brasília – DF
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Mozarildo, V. Exª será
atendido na forma do Regimento.
Aos alunos do Instituto Federal de Brasília que
visitam a Casa neste momento, informo que ouviram o
Senador Mozarildo Cavalcanti, de Roraima, um grande
Senador da Casa.
Vão ouvir, neste momento, o Senador Pedro Simon, ex-Governador do Rio Grande do Sul, uma das
figuras mais ilustres do País e, principalmente, do
Senado. O Senador Pedro Simon é discípulo de São
Francisco, e hoje se comemora o Dia de São Francisco.
Foi com orgulho que cedi meu lugar para S. Exª falar.
Eu falarei depois de ouvi-lo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Meu querido Presidente, o nosso querido
representante do Acre falou tanto, que é importante
salientar: hoje é Dia de São Francisco. Realmente,
hoje, no mundo inteiro, comemora-se a vida de São
Francisco.
No ano retrasado, fiz a caminhada de Canindé,
de Fortaleza a Canindé, onde se construiu uma estátua
em homenagem a São Francisco, uma das maiores do
mundo. Foram quase 200 quilômetros de caminhada,
bem menos do que na Espanha.
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São Francisco, hoje, está muito célebre pela escolha que o Papa fez do nome Francisco. Pela primeira
vez, temos um Papa com o nome de Francisco, embora
ele não seja franciscano. Ele é jesuíta. Mas a verdade é que todo o mundo diz que ele tem uma atuação
identificada com a gente pobre, com a gente humilde,
e eu já falei isso desta tribuna.
Eu já disse desta tribuna que os hábitos que ele
vem adotando vão sacudir a Igreja Católica.
Ontem, a televisão mostrou a primeira reunião
dos cardeais escolhidos, um de cada região do mundo,
para estudar a reforma da Cúria. Chamava atenção a
reunião. O normal seria o Papa estar no seu trono, com
toda a pompa, e os cardeais ao redor dele. Ele recebeu
os cardeais numa sala que não sei qual era – talvez
da hospedaria, que é uma espécie de hotel de trânsito
dos cardeais e bispos quando vão a Roma. Uma sala,
com uma mesa simples, que não tinha nem toalha, tinha os guardanapos com copo d’água, os cardeais até
estavam vestidos com a pompa do seu traje e ele com
o traje branco, mas sem os apetrechos, numa simplicidade impressionante. Começou aquilo que se chama
de reforma da Igreja, em que confio muito.
Gostaria de comentar aqui a decisão de ontem
com relação ao partido da Senadora Marina. Eu já esclareci, em mais de uma oportunidade, que não pensei
em sair do meu Partido. Sou do velho MDB de guerra,
que tem uma história emocionante na vida do Brasil,
com brigas e debates, e o MDB é o meu partido. Não
seria com 83 anos que eu iria mudar.
Defendi, intransigentemente, que a Marina conseguisse o registro do seu partido. Eu, em tese, sou
contra o exagero de partidos políticos. Acho que o que
o Brasil tem demais é partido político.
Não que não possa haver partidos políticos demais. Eu já disse desta tribuna que os brasileiros imaginam que nos Estados Unidos só existem o Partido
Democrata e o Partido Republicano, que são os dois
que têm representação. Nos Estados Unidos há mais
de 80 partidos. Partidos comunistas nos Estados Unidos há três ou quatro. Há partido para todos os gostos.
Nos Estados Unidos não há justiça eleitoral. Para fundar um partido, você reúne um grupo de pessoas, vai
a qualquer cartório e registra o partido. Está registrado.
Ele existe, mas para ter representação no Parlamento,
para poder usar a televisão, para poder participar da
campanha, ele precisa ter um percentual.
Na Alemanha é a mesma coisa. Agora o terceiro
partido, o Partido Liberal, o terceiro grande partido da
Alemanha, que estava no governo, na última eleição
não conseguiu atingir o mínimo necessário e vai ficar
quatro anos fora do Parlamento. Vai ficar quatro anos
for da televisão, existindo, mas vai ter que se virar para

1166

Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

daqui a quatro anos conseguir o quórum necessário
para voltar para o Parlamento.
Acho que isso resolvia no Brasil, proposta que já
apresentei várias vezes. O partido existe, funda, cria,
faz o que bem entender, mas precisa ter o quórum.
Precisa ter o mínimo necessário para ter vida atuante.
Ele não morre, mas vai se virar, vai trabalhar, vai correr
para que na próxima eleição ele tenha o percentual.
Isso resolveria. Assim ninguém mais teria que discutir,
nem falar; resolveria o problema partidário. No Brasil ia
haver três, quatro, cinco, e não haveria mais problema.
Mas não há gente querendo isso.
Outro item que defendo e que consolidaria a vida
partidária no Brasil é a proibição de aliança de legenda. Pode fazer aliança para candidato a presidente da
República, a governador, a prefeito, quatro, cinco partidos se reunirem – isso acontece no mundo inteiro –,
mas para eleger deputado, para eleger vereador não
pode haver coligação. Coligação de chapa, então entra o PMDB com um candidato, o outro partido menor
põe alguns candidatos... Quando termina a eleição, os
do PMDB vão para o PMDB e os do outro partido vão
para o outro partido.
Então, há partido que só faz aliança, só faz a coligação para colocar na chapa do grande partido dois ou
três candidatos e, às vezes, um só. E esse candidato
que sozinho não fazia coisa nenhuma, com a soma do
voto do outro partido, termina se elegendo e, eleito, vai
para o partido dele e esquece tudo.
Terminar com coligação para eleição proporcional
e taxa mínima necessária, resolveria esse problema.
Mas, no caso da Senadora Marina, o negócio
foi muito deprimente. Em primeiro lugar, numa eleição
que ninguém imaginava, no auge do debate entre PT
e PSDB, ela conseguiu 20 milhões de votos. Olha, 20
milhões de votos com um tal de Partido Verde, que se
criou não sei como e que não tinha nem unidade interna, tendo como vice um empresário ilustre ligado a
uma empresa ligada à natureza: a Natura! Ela conseguiu, nesses quatro anos, depois da eleição, manter
o seu prestígio, manter a sua credibilidade e manter
a sua seriedade.
O Lula, quando foi eleito Presidente pela primeira
vez, quando chegou aos Estados Unidos, começaram
a copiar o que ele faria e o que ele não faria. E o primeiro nome que ele chamou para ministro foi a Ministra Marina, pela credibilidade, pelo prestígio que ela
tem em âmbito internacional – tinha e tem. Por isso,
quatro anos depois, sem partido, sem absolutamente
nada, as pesquisas a colocavam, tranquilamente, em
segundo lugar: a Presidente, ali logo atrás a Marina e,
lá para trás, os outros candidatos.
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A candidatura da Marina seria importante porque
daria seriedade ao debate e à discussão. O debate
da campanha passada foi muito triste. A gente ficou
discutindo casamento entre o mesmo sexo, aborto e
coisas desse gênero.
O Tribunal disse não. Eu respeito o Tribunal, tenho
um respeito muito grande, a começar pela Presidente,
que é uma Ministra de Minas Gerais, a Ministra Cármen Lúcia, extraordinária e de grande credibilidade,
mas eu lamento a decisão. Dos sete Ministros, houve
um que contou as coisas como são e que disse aquilo
que os outros não disseram, podiam estar pensando,
mas não disseram. Os outros ficaram na periferia, mas
esse Ministro deu uma aula no Tribunal Eleitoral. Deu
uma aula, e acredito que os seus colegas fizeram um
mea-culpa, fizeram um mea-culpa, porque não há dúvida de que alguns fatos muito estranhos aconteceram.
Podemos estranhar que o Paulinho, da Força, sozinho
praticamente, tenha conseguido os votos. Podemos
estranhar que os homens, o frigorífico aqui de Goiás,
que ninguém sabe quem é, nem quem não é, conseguiram os votos. Mas alguém aqui tem alguma dúvida
de que a Marina podia conseguir os votos?
Os argumentos são fortes. Por que os Municípios
da região do ABC, todos com prefeitos de um partido
que não queria a candidatura da Marina, rejeitaram,
sem dar nenhuma explicação, mais de 80% das fichas
apresentadas? Ali foram 80%; no Rio Grande do Sul,
10%; no Paraná, 12%. Qual é a explicação?
Eu me lembro muito bem de como é que funciona o cartório eleitoral, embora o Brasil tenha urna
eletrônica e tudo mais. Os cartórios eleitorais do interior funcionam com os funcionários fornecidos pela
Prefeitura, não têm funcionários.
Aos cartórios eleitorais, ao alistamento militar e
para mais algumas atribuições o prefeito tem que arrumar funcionário e colocar à disposição, senão não
funcionam. Então, é fácil de entender: as pessoas que
estavam no cartório foram indicadas pelo prefeito do
Município, e deu o resultado.
Num determinado partido, houve a denúncia de
fraude. Abriram uma urna, tinha fraude, mas a fraude
era pequena, mesmo aquela urna o número de fraude
não impedia que tivesse o número de votos necessários
para valer. Está aprovado. O Tribunal poderia ter decidido: “Bom, se tem denúncia de fraude, vamos apurar
todas as urnas, vamos ver em todas o que aconteceu.”
Não, aprovou.
No caso da Marina, eles podiam pegar de todos
aqueles 97 mil eleitores que não foram aceitos – e
sem dar uma explicação –, podiam pegar uma urna,
por exemplo, e “vamos fazer um exemplo de como fun-
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ciona”. Não pegaram, absolutamente não aceitaram,
mas aconteceu.
Eu digo com toda a sinceridade: eu sou MDB e
não pensava em sair do meu Partido, mas achava que
era importante para todos os partidos um partido como
a Rede e um nome como o da Marina. Acho que a Marina, o ilustre Governador de Pernambuco e o nosso
querido colega Aécio são nomes que realmente dão
uma grande eleição, de grande seriedade – e mais a
Presidente da República, é claro. Seria uma eleição
excepcional. Não sei o que a Senadora Marina fará, não
tenho idéia, não conversei, mas, para o Brasil, não foi
bom, não foi positivo. Vamos ver qual é o próximo passo.
O PMDB vive um momento importante. Eu acho
que sim. Acho que o Vice-Presidente da República,
que é o Presidente do PMDB, está tendo uma atuação
que merece respeito.
O Marco Maciel foi um grande vice-presidente,
durante oito anos, para Fernando Henrique; não criou
nenhum problema, colaborou. Mas o Marco não tem
uma atuação política, não é do estilo dele. Participou
o menos possível da vida governamental.
No caso do Lula, seu querido vice-presidente,
grande amigo por quem tenho grande afeto, o grande
fato que somou para ele foi o de ter escolhido Alencar
como vice-presidente, um dos maiores empresários
do Brasil. No momento em que o Alencar aceitou a
vice-presidência e se dirigiu aos seus colegas empresários, praticamente garantiu apoio ao Lula. Isso
facilitou a entrada do Lula nesse mundo empresarial,
onde havia algumas interrogações.
E, no caso do atual Vice-Presidente, a coisa é
mais profunda. Ele está unido à Presidente. A Presidente não é o Lula, que tinha uma capacidade total de
coordenação política, praticamente tudo saía da sua
cabeça. Quanto à Presidente, está-se vendo agora
que é uma grande Presidente. Muito importante, muito ilustre, mas não tem nenhum traquejo, nem o gosto
pela política propriamente dita. Ela faz isso mais por
obrigação. E o Vice-Presidente tem colaborado muito.
Tem colaborado com o PMDB, no sentido da agitação que sempre há entre os partidos políticos que
estão no Governo. Ele tem equacionado. Tem equacionado, inclusive, crise com o próprio PT. Acho que
ele está tendo um bom papel.
Por isso, digo que essa mágoa com o que aconteceu com a Marina não é apenas das pessoas que
estavam fechando e participando do seu partido, mas
de todos. Seja qual for o partido, seja qual for a ideia,
o resultado foi negativo – para nós, para o Tribunal e
para a eleição.
Que Deus inspire a Senadora Marina, para ela
adotar uma decisão que seja importante. Falando no
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seu advogado, ontem, ele está pensando se recorre
ou não e qual seria o efeito disso. Por outro lado, hoje
é dia 4 e até amanhã, dia 5, a pessoa tem que estar
com ficha assinada no partido para poder ser candidato. Reparem que é um prazo praticamente de quem
está a caminho da forca, já está na fila da morte, até
amanhã, à meia-noite, só quem, até amanhã, à meia-noite, estiver filiado a um partido político pode ser
candidato a qualquer cargo.
Que Deus nos inspire e que possamos realmente
encontrar uma saída!
Este foi um ano perdido pelo Congresso, em
termos das reformas políticas, das reformas de base,
das reformas eleitorais de que a gente tanto necessitava e não aconteceram, até aquela minirreforma, não
é? Qual é o termo que não é nem mini é menos que
mini, microrreforma que o Senado votou aqui, não vai
passar na Câmara. Já está decidido, porque a Câmara também tinha feito a dela e não consegue passar.
Então, se ela, Câmara, não se acertou em torno da
reforma que ela, as elites da Câmara, as lideranças
fizeram, sabemos como é a Câmara, eu já sabia que
não ia passar. Aquele mínimo do mínimo do mínimo
que a gente passou, no entendimento de que aquilo
já equacionaria, melhoraria o problema, não passou;
é impressionante, mas não passou.
É aquilo que digo, disse no último discurso e repito hoje: o maior exemplo disso é a medida provisória.
Botaram a Medida Provisória porque era Parlamentarismo e, no Parlamentarismo, tem medida
provisória. Caiu o Parlamentarismo. Na Comissão de
Redação Final, tinham que tirar a medida provisória.
Não precisava nem votar. Se não tem medida provisória, como é que no Presidencialismo vai ter medida
provisória? Tinha que cair na última revisão da Redação Final. Não caiu.
Vem a medida provisória, uma atrás da outra, e
cada medida provisória tem que falar de um assunto da Constituição. E o governo manda uma medida
provisória com dez, quinze, trinta assuntos diferentes.
Tem uma medida provisória, em cujo caput se diz: 45
milhões e não sei o quê, para construção de não sei
o quê. Tu vais ver a medida provisória são dois bilhões
com mais uma série de coisas que estão introduzidas
nela. Tu votas vinte assuntos diferentes na mesma
medida provisória. De acordo com a Constituição, o
Presidente do Congresso tinha que pegar essa medida
provisória e devolver, não dá para aceitar.
O que é que o Congresso faz hoje? Deputado e
Senador, de contrabando, apresentam uma emenda à
medida provisória de iniciativa dele. O governo bota e
eu também boto. Então, os Senadores e Deputados já
entenderam. A melhor maneira de aprovar um projeto
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dele não é apresentar um projeto que vota na Câmara, vem para o Senado e depois volta para a Câmara;
depois, vai para o Presidente e o Presidente veta. São
três mil vetos que estão aí. A melhor maneira de ele
aprovar um projeto é pegar uma medida provisória;
encaixa o projeto dele numa emenda e é aprovado,
e não tem veto.
Então, hoje o Congresso está sócio do governo
na medida provisória. Não dá para dizer: esse governo
de medida provisória... Não! Nós somos sócios, porque
estamos fazendo da medida provisória junto com ele.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Pedro Simon, no momento...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Pois não!
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– No momento em que V. Exª achar mais adequado, eu
vou lhe pedir um pequeno aparte. Mas no momento em
que V. Exª entender, sem problema. No momento em
que V. Exª entender que pode me conceder um aparte
que não prejudique o seu raciocínio, que já prejudiquei,
eu vou aguardar um aparte de V. Exª. Pode ser agora?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Pode ser agora.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Simon, rapidamente. Eu quis pegar essa
questão da medida provisória. V. Exª está coberto de
razão. Ainda ontem, estava aqui o querido ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, e gaúcho, nosso
colega, o Nelson Jobim, e eu disse para ele: Jobim,
nós até hoje cometemos aquele equívoco – nós todos,
porque nós somos constituintes – que entendíamos,
como disse bem V. Exª, que iria passa o Presidencialismo, e passou o Parlamentarismo. E nós mantivemos
o instituto da medida provisória. Na verdade, ficou pior
que o decreto-lei na época. É exatamente o raciocínio
que V. Exa agora desenvolveu. Qualquer cidadão bota
ali uma emendazinha – com “qualquer”, eu quero dizer
Deputado ou Senador – e vira lei. E a medida provisória, do dia para a noite, muda a história do País em
matéria de legislação. Eu tomei a liberdade de entrar
com um projeto, uma PEC, para acabar com o instituto
da medida provisória, mas não anda e não vai andar
nunca, porque os governantes gostaram muito da medida provisória. Por isso, ficou quase que essa imoralidade. É um desrespeito ao Parlamento o Executivo
ter mais direito do que nós de legislar. Do dia para a
noite, você dorme com uma legislação e acorda com
outra, e ela passa a ter poder imediato. E ainda vêm
todos os contrabandos. Então, eu queria dar esse depoimento a V. Exa, já que fomos constituintes, nesse
sentido, concordando totalmente.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – E quando a gente acorda com uma medida do
Governo, o Congresso, em vez de devolver...
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Acata.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Bota as suas emendas junto.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Exato. Aí vem o contrabando.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Entra o contrabando da gente. É por isso que a
medida provisória não cai.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Só para terminar, quero dizer que eu assino embaixo do seu pronunciamento em relação à companheira
Marina e lamentar que, infelizmente, ela, pelo seu partido, não vai concorrer. Mas quem sabe ela concorra
por um outro partido.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Muito obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Eu gostaria de me guardar para fazer
um aparte mais adiante, ao longo de seu discurso,
mas, de qualquer maneira, como estamos em um dia
mais tranquilo, eu vou aproveitar e agarrar o que falou
o nosso querido Paim sobre a Marina. Eu acho que
é lamentável que ela tenha perdido. Mas, de repente,
a gente pode ganhar uma coisa que hoje falta muito
mais do que candidato a Presidente. Nós não temos
mais líderes morais neste País. Nós tivemos Dom
Arns, Betinho, Dom Hélder, Barbosa Lima Sobrinho,
Alceu Amoroso Lima. A gente sempre teve líderes aos
quais a gente recorria em alguns momentos, e que
iam para a rua à frente das passeatas. Eu imagino
a Marina à frente das passeatas hoje. Eu imagino a
Marina como uma Martin Luther King nossa, que não
precisa de partido, que não precisa de candidatura,
que sai, pelo menos por um tempo, deste mundo em
que a gente está e assume algo que falta muito mais
no Brasil: uma grande liderança moral. Em todos os
países, em todos os momentos, no Brasil inclusive, a
gente sempre tem um poeta nacional que todo mundo
olha, como tivemos o Drummond, e um líder moral. A
Marina pode, por conta de não poder trazer para nós
o discurso dela – e a gente precisa dele na renovação
–, ser essa líder. E, mais uma vez, eu pego a ideia do
voto avulso, do Senador Paim. Aliás, quando o senhor
falou, eu fui atrás. Eu apresentei um projeto de lei sobre isso, e descobri que o seu é anterior. Portanto, eu
estou retirando o meu em nome disso. Mas eu quero
defender o seu projeto, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Deixa eu só lhe fazer um apelo. Por favor, não
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retire. Vamos pedir para apensar e vamos trabalhar
juntos. Tem mais peso.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Muito bem, se for diferente, mas, se
for igual, não precisa.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Mas fica o meu pedido para que V. Exª apense.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Esta certo. Se for igual, não precisa. Se
houvesse no Brasil o que há em tantos países – e eu
levantei os países em que há a possibilidade do voto
independente, que eu acho melhor do que avulso –, a
Marina era candidata, ela transformava esse... Claro
teria que pegar mais assinaturas, porque não pode qualquer um chegar e dizer que é candidato a Presidente.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Em vez de 500 mil assinaturas, ela pegaria 2 milhões de assinaturas ou 1 milhão, apresentava-se e ia ter o seu discurso de candidata sem precisar
passar pela tutela da Justiça, a tutela dos partidos, a
tutela dos marqueteiros, a tutela dos advogados. No
fim, termina a democracia se apequenando diante de
tantas limitações que a gente cria em torno dela. E não
cria a principal, que é proibir financiamento público
de campanha por pessoas jurídicas, como defende o
projeto do Senador Viana. E, obviamente, também eu
acho que limitar o valor das contribuições, até mesmo
privadas. O Paim tem uma proposta nesse sentido. Era
isso, pegando a carona aqui para fazer um aparte ao
aparte do Senador Paim.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Agradeço ao Senador Cristovam e ao Senador
Paim e encerro. Na missa a que vou em homenagem
a São Francisco, cujo dia é hoje, vou rezar pela Marina, para que ela encontre uma solução. Como disse o
Paim, o Brasil precisa dela.
Seria muito importante ela estar na vida pública.
Nós não temos muitas Marinas por aí na vida pública
para nos dar o luxo de não aproveitar.
Espero que ela consiga. E levo um abraço afetuoso aos membros do Tribunal Superior Eleitoral. Eu
fico pensando como realmente é difícil o cidadão ser
membro de um tribunal quando o tribunal diz: “O que
não está nos autos não existe”. É uma frase que muita
gente fala com profunda convicção, e a realidade, às
vezes, é completamente diferente.
Que Deus nos abençoe e que não tenhamos de
dizer daqui a algum tempo: que pena que o Tribunal
terminou com aquela decisão.
Era isso, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra
neste instante ao Senador Paulo Paim, do PT do Rio
Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador Pedro Simon, eu havia me preparado para hoje falar sobre
os 25 anos da Assembléia Nacional Constituinte. Eu,
V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti e outros fomos
Constituintes e fizemos parte daquele momento, diria
eu, mágico da história da democracia do Brasil. Mas
resolvi deixar para segunda-feira. Farei esse pronunciamento na segunda-feira.
Senador Pedro Simon, eu estava há uma semana assim: faço ou não faço? Mas fiquei impressionadíssimo com o discurso proferido pelo Presidente do
Uruguai Pepe Mujica, chamado José Pepe, o nosso
Mujica, na ONU.
Resolvi, até porque ele fala tanto, e eu vim do Sul,
e nós estamos aqui no extremo Sul da América Latina.
Vim à tribuna ler o pronunciamento do nosso querido Mujica, Presidente do Uruguai. Um franciscano,
como V. Exª – e eu o comparo com V. Exª. Ele abdicou
de tudo e, segundo me dizem, mora em uma casinha
simples, parece que tem um “fuca” e dedica grande
parte do seu salário aos pobres.
Então, resolvi fazer uma homenagem, na tribuna,
ao Mujica – assim como eu gosto de chamar o Presidente Lula de Lula –, ao Presidente Mujica.
Então, eu peço, respeitosamente, que fique para
sempre registrado aqui no Senado da República o discurso do Presidente da República Oriental do Uruguai,
José Mujica, proferido no dia 24 de setembro na ONU.
A fala do Presidente Mujica, além de empolgar
as Nações Unidas, foi considerada um dos mais conscientes textos, com críticas a um capitalismo que não
veja o ser humano e o meio ambiente em primeiro lugar. Para mim, ao ler o discurso, ficou mais uma aula
de humanismo.
Assim falou o Presidente Mujica na ONU:
Amigos [e amigas], sou do sul, venho do sul.
Esquina do Atlântico e do Prata, meu país é
uma planície suave, temperada, uma história
de portos, couros, charque, lãs e carne [tem
muito a ver com o Rio Grande]. Houve décadas púrpuras, de lanças e cavalos, até que,
por fim, no arrancar do século 20, passou a
ser vanguarda no social, no Estado, no ensi-
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no. Diria que a social-democracia foi inventada
no Uruguai.
Durante quase 50 anos, o mundo nos viu como
uma espécie de Suíça. Na realidade, na economia, fomos bastardos do império britânico
e, quando ele sucumbiu, vivemos o amargo
mel do fim de intercâmbios funestos, e ficamos estancados, sentindo falta do passado.
Quase 50 anos [recordando o Brasil] recordando o Maracanã, nossa façanha esportiva
[que demarcou a história]. Hoje, ressurgimos
no mundo globalizado, talvez aprendendo de
nossa dor. Minha história pessoal, a de um
rapaz – porque, uma vez, fui um rapaz – que,
como outros, quis mudar seu tempo, seu mundo, o sonho de uma sociedade libertária e sem
classes. Meus erros são, em parte, filhos de
meu tempo.
Meus erros são, em parte, filhos de meu tempo. Obviamente, os assumo, mas há vezes
que medito com nostalgia.
Quem tivera a força de quando éramos capazes de abrigar tanta utopia! No entanto, não
olho para trás, porque o hoje real nasceu das
cinzas férteis do ontem.
Pelo contrário, não vivo para cobrar contas ou
para reverberar memórias.
Me angustia, e como, o amanhã que não verei,
e pelo qual me comprometo. Sim, é possível um
mundo com uma humanidade melhor, mas talvez, hoje, a primeira tarefa seja cuidar da vida.
[Aí, diz ele] Mas sou do sul e venho do sul, a
esta Assembleia, carrego inequivocadamente
os milhões de compatriotas pobres, nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas,
nas depressões da América Latina pátria de
todos que está se formando.
Escrevi um livro, Senador Mozarildo, há seis anos,
Pátria, Pátria somos todos.
Mas diz Mujica:
Carrego as culturas originais esmagadas, com
os restos de colonialismo nas Malvinas, com
bloqueios inúteis a este jacaré sob o sol do
Caribe que se chama Cuba.
Carrego as consequências da vigilância eletrônica, que não faz outra coisa que não despertar desconfiança. [É a espionagem, tão aqui
combatida e debatida por nós, infelizmente,
pelos Estados Unidos.]
Desconfiança que nos envenena inutilmente.
Carrego uma gigantesca dívida social, com
a necessidade de defender a Amazônia, os
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mares, nossos grandes rios na [nossa querida] América.
Carrego o dever de lutar por pátria [porque
pátria somos todos] para todos.
Para que a Colômbia possa encontrar o caminho da paz, e carrego o dever de lutar por
tolerância, a tolerância é necessária para com
aqueles que são diferentes, e com os que temos diferenças e discrepâncias. [Temos que
ser tolerantes, respeitando a diferença.] Não se
precisa de tolerância com aqueles com quem
estamos de acordo.
Aí não precisa haver tolerância, porque há o
acordo. Temos que ter tolerância exatamente com as
diferenças.
A tolerância é o fundamento de poder conviver
em paz, e entendendo que, no mundo, somos
[todos] diferentes.
O combate à economia suja, ao narcotráfico,
ao roubo, à fraude e à corrupção, pragas contemporâneas, procriadas por esse antivalor,
esse que sustenta que somos felizes se enriquecemos [somente] [...].
Enfim, a riqueza não é e nunca será símbolo de
felicidade.
Sacrificamos os velhos deuses imateriais. Ocupamos o templo com o deus mercado, que nos
organiza a economia, a política, os hábitos, a
vida e até nos financia em parcelas e cartões
a aparência de felicidade.
Parece que nascemos apenas para consumir e
consumir e, quando não podemos, nos enchemos de frustração, pobreza e até autoexclusão
[achando que a riqueza é tudo].
O certo, hoje, é que, para gastar e enterrar
os detritos nisso que se chama pela ciência
de poeira de carbono, se aspirarmos nesta
humanidade a consumir como um americano
médio, seriam imprescindíveis três planetas
para poder viver.
Por isso estamos tão preocupados com o meio
ambiente.
Nossa civilização montou um desafio mentiroso
e, assim como vamos, não é possível satisfazer
esse sentido de esbanjamento que se deu à
vida. Isso se massifica como uma cultura de
nossa época, sempre dirigida pela acumulação
[pelo poder] e pelo mercado.
Prometemos [a todos] uma vida de esbanjamento, e, no fundo, constitui uma conta regressiva contra a natureza, contra a humanidade
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no futuro. Civilização contra a simplicidade,
contra a sobriedade, [contra o meio ambiente,]
contra todos os ciclos naturais.
É isso que o grande capital prega.
O pior: civilização contra a liberdade que supõe
ter tempo para viver as relações humanas, as
únicas que transcendem: o amor, a amizade,
aventura, solidariedade, família.
Civilização contra tempo livre que não é pago,
que não se pode comprar, e que nos permite
contemplar e esquadrinhar o cenário da natureza.
Arrasamos a selva, as selvas verdadeiras, e
implantamos selvas anônimas de cimento.
Enfrentamos o sedentarismo com esteiras, a
insônia com comprimidos, a solidão com eletrônicos, porque somos felizes longe da convivência humana. [Grande engano].
Cabe se fazer esta pergunta, ouvimos da biologia que defende a vida pela vida, como causa
superior, e a suplantamos com o consumismo
funcional e a maldita acumulação.
A política, eterna mãe do acontecer humano,
ficou limitada à economia e ao mercado. De
salto em salto, a política não pode mais que
se perpetuar, e, como tal, delegou o poder, e
se entretém, aturdida, lutando [...] [pelos governantes].
Eu diria que, da forma como foi escrita pelo grande Presidente Mujica essa parte, achei interessante:
Debochada marcha de historieta humana, comprando e vendendo tudo, e inovando para poder
negociar de alguma forma o que é inegociável.
Há marketing para tudo, para os cemitérios,
os serviços fúnebres, as maternidades, para
pais, para mães, passando pelas secretárias,
pelos automóveis e pelas férias, [...] [mas tudo
tem que fazer parte de um grande negócio].
Todavia, as campanhas de marketing caem deliberadamente sobre as crianças, e sua psicologia para influir sobre os adultos e ter, assim,
um território assegurado no futuro. Sobram
provas de essas tecnologias bastante abomináveis que, por vezes, conduzem [somente] a
frustrações [...] [ainda maiores]
O homenzinho médio de nossas grandes cidades perambula entre os bancos e o tédio rotineiro dos escritórios, às vezes temperados com
ar condicionado. Sempre sonha com as férias
e com a liberdade, sempre sonha com pagar
as contas, até que, um dia, o coração para, e
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adeus. Haverá outro soldado abocanhado pelas
presas do mercado, assegurando [somente]
a acumulação [acumulação, acumulação]. A
crise é a impotência, a impotência da política,
incapaz de entender que a humanidade não
escapa nem escapará do sentimento de nação.
Sentimento que está quase incrustado em
nosso código genético.
Hoje é tempo de começar a talhar para preparar um mundo sem fronteiras. A economia
globalizada não tem mais condução que o
interesse privado, de muitos poucos, e cada
Estado Nacional mira somente a sua estabilidade continuísta, e hoje a grande tarefa para
nossos povos, em minha humilde visão, é o
todo. [É olhar a floresta, mas é olhar também
o povo da floresta].
Como se isso fosse pouco, o capitalismo produtivo, francamente produtivo, está meio prisioneiro, na verdade, na caixa dos grandes
bancos. No fundo, são o vértice do poder mundial. Mas, claro, cremos que o mundo requer a
gritos regras globais que respeitem os avanços
da ciência, que abunda. Mas não é a ciência
que governa o mundo. Se precisa, por exemplo, uma larga agenda de definições, quantas
horas de trabalho e toda a terra, como convergem as moedas, como se financia a luta global
pela água e contra os desertos?
Como se recicla e se pressiona contra o aquecimento global? Quais são os limites de cada
grande questão humana? Seria imperioso
conseguir consenso planetário para desatar a
solidariedade com os mais oprimidos, castigar
impositivamente o esbanjamento e [somente
aqueles que vivem da especulação pela especulação sem nenhum compromisso com
políticas humanistas]?
Mobilizar as grandes economias não para criar
descartáveis com obsolescência calculada,
mas bens úteis, sem fidelidade, para ajudar a
levantar os pobres do mundo. Bens úteis contra a pobreza mundial.
Mil vezes mais rentável que fazer guerras. Virar
um neo-keynesianismo útil, de escala planetária, para abolir as vergonhas mais flagrantes
deste mundo.
Talvez nosso mundo necessite menos de organismos mundiais, desses que organizam fóruns
e conferências que servem muito às cadeias
hoteleiras e às companhias aéreas e, no melhor
dos casos, não reúne ninguém e transforma
em decisões [que não são aplicadas].
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Precisamos, sim, mascar muito o velho e o
eterno da vida humana junto da ciência, essa
ciência que se empenha pela humanidade não
para enriquecer, com eles, com os homens de
ciência da mão, primeiros conselheiros da humanidade, estabelecer acordos [humanitários]
para o mundo inteiro.
Nem os Estados nacionais grandes, nem as
transnacionais e muito menos o sistema financeiro deveriam governar o mundo humano.
Sim, a alta política entrelaçada com a sabedoria científica – ali está a fonte. Essa ciência
a qual não apetece o lucro, mas que mira o
por vir e nos diz coisas que não escutamos.
Quantos anos faz que nos disseram coisas que
não entendemos? Creio que se deve convocar
a inteligência ao comando da nave acima da
terra. Coisas assim e coisas que não posso
desenvolver nos parecem impossíveis, mas
requereriam que o determinante fosse a vida
[a vida, em primeiro lugar] e não a acumulação.
Obviamente, não somos tão iludidos. Nada
disso acontecerá, nem coisas parecidas. Restam-nos muitos sacrifícios inúteis daqui para
diante, muitos remendos de consciência sem
enfrentar as causas.
Hoje, o mundo é incapaz de criar regras planetárias para a globalização, e isso é pelo
enfraquecimento da alta política, isso que se
ocupa de todo.
Por último, vamos assistir ao refúgio de acordos
mais ou menos reclamáveis, que vão plantear
um comércio interno livre, mas que, no fundo,
terminarão construindo parapeitos protecionistas, supranacionais em algumas regiões do
planeta. A sua vez, crescerão ramos industriais
importantes e serviços, todos dedicados a salvar e a melhorar o meio ambiente.
Assim vamos nos consolar por um tempo, estaremos entretidos e, naturalmente, continuará a
parecer que a acumulação é boa, para a alegria
[de quem?] do sistema financeiro. Continuarão
as guerras e, portanto, os fanatismos, até que,
talvez, a mesma natureza faça um chamado
à ordem e torne inviáveis nossas civilizações.
Talvez nossa visão seja demasiado crua, sem
piedade, e vemos ao homem como uma criatura única, a única que há acima da terra capaz
de ir contra sua própria espécie.
Volto a repetir, porque alguns chamam a crise ecológica do planeta de consequência do
triunfo avassalador da ambição humana.
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Esse é nosso triunfo e também nossa derrota, porque temos impotência política de nos
enquadrarmos em uma nova época. E temos
contribuído para sua construção sem nos dar
conta.
Por que digo isto? São dados, nada mais. O
certo é que a população quadruplicou e o PIB
cresceu pelo menos vinte vezes no último século. Desde 1990, aproximadamente a cada seis
anos o comércio mundial [no mínimo] duplica.
Poderíamos seguir anotando dados que estabelecem a marcha da globalização. [O que está
acontecendo na verdade com a humanidade?]
O que está acontecendo conosco?
Entramos em outra época aceleradamente,
mas com políticos, enfeites culturais, partidos e jovens, todos velhos ante a pavorosa
acumulação de mudanças que nem sequer
podemos registrar.
Não podemos manejar a globalização porque
nosso pensamento não é global. Não sabemos
se é uma limitação cultural ou se estamos chegando a nossos limites biológicos.
Nossa época é portentosamente revolucionária como não conheceu a história da humanidade. Mas não tem condução consciente, ou
ao menos condução simplesmente instintiva.
Muito menos, todavia, condução política organizada, porque nem se quer tivemos filosofia
precursora ante a velocidade das mudanças
que se acumularam.
A cobiça, tão negativa e tão motor da história,
essa que impulsionou o progresso material técnico e científico, que fez o que é nossa época
e nosso tempo e um fenomenal avanço em
muitas frentes, paradoxalmente, essa mesma
ferramenta, a cobiça que nos impulsionou a
domesticar a ciência e transformá-la em tecnologia nos precipita a um abismo nebuloso.
A uma história que não conhecemos, a uma
época sem história, e estamos ficando sem
olhos nem inteligência coletiva para seguir colonizando e para continuar nos transformando.
Porque se há uma característica deste bichinho humano é a de que é um conquistador
antropológico.
Parece que as coisas tomam autonomia e essas coisas subjugam os homens. De um lado
a outro, sobram ativos para vislumbrar tudo
isso e para vislumbrar o rombo.
Mas, enfim, Sr. Presidente, eu me comprometi
comigo mesmo que eu leria parte desse brilhante pronunciamento do Presidente Mujica, na ONU, e eu iria
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para os finalmentes, pedindo que, naturalmente, ele
fique para sempre, aqui, nos Anais da Casa.
Foi uma aula de humanismo, uma aula para que
o mundo tivesse mais cuidado com o meio ambiente,
com a defesa, naturalmente, da natureza e, principalmente, eu diria, o cuidado em que as políticas humanísticas prevaleçam, não se contrapondo, mas, pelo
menos, adiante de qualquer outra política que vise
somente ao acúmulo de capital.
Assim, mostramos, aqui, um pequeno exemplo,
pequenino.
Nosso pequeno país [diz ele] “tem, em termos
absolutos, a maior quantidade de soldados em
missões de paz em todos os países da América Latina. E ali estamos, onde nos pedem
que estejamos. Mas somos pequenos, fracos.
Onde se repartem os recursos e se tomam as
decisões, não entramos nem para servir [...].
[Sr. Presidente.] “No mais profundo de nosso
coração,[diz ele] existe um enorme anseio de
ajudar para que o homem saia da pré-história.
Eu defino que o homem, enquanto viver em
clima de guerra, está na pré-história, apesar
dos muitos artefatos que possa construir.
[...] Conhecemos a solidão da guerra. No entanto, esses sonhos, esses desafios que estão
no horizonte implicam lutar por uma agenda
de acordos mundiais que comecem a governar nossa história e superar, passo a passo,
as ameaças à vida.
Sr. Presidente, o Presidente Mujica fez um longo
pronunciamento, muito bem elaborado, com dados,
com números, um pronunciamento, eu diria, poético,
sensível, que aponta a importância da solidariedade
entre todos.
Mas, como ele fala muito, muito Eu vim do sul,
eu sou do sul, meu país compõe o sul da América
Latina, eu resolvi, Sr. Presidente, terminar essa homenagem que fiz aqui ao Mujica da seguinte forma.
Diz ele aqui no final:
Pensem que a vida humana é um milagre.
Que estamos vivos por um milagre e nada
vale mais vida. E que nosso dever biológico,
acima de todas as coisas, é respeitar a vida e
impulsioná-la, cuidá-la, procriá-la e entender
que a espécie é nosso “nós”.
Portanto, Sr. Presidente, feito aqui o registro do
discurso do Presidente Mujica, eu, antes de encerrar,
quero que conste nos Anais da Casa, já que o Presidente Mujica falou tanto “Sou do Sul, eu venho do
Sul”, quero deixar aqui uma bela composição que se
identifica com o Brasil, com o Rio Grande, nós, que
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estamos aqui no extremo sul, o Garrão da América
Latina, eu deixo aqui esse registro “Eu sou do sul”, de
autoria do gaúcho lá de Itaqui, Elton Saldanha. Ele diz:
Eu sou do sul
é só olhar pra ver que eu sou do sul
a minha terra tem um céu azul
é só olhar e ver
Nascido entre a poesia e o arado
a gente lida com o gado e cuida da plantação
a minha gente que veio da guerra
cuida dessa terra como quem cuida do coração
Eu sou do sul
é só olhar pra ver
[Pela forma de eu falar]
eu sou do sul
a minha terra tem um céu azul
é só olhar e ver
Você, que não conhece o meu estado
está convidado a ser feliz neste lugar
A serra te dá o vinho
o litoral te dá carinho
Oo Guaíba te dá um pôr de sol
lá na capital
Eu sou do sul,
é só olhar pra ver que eu sou do sul
a minha terra tem o céu azul
é só olhar e ver
[É só olhar e ver]
Na fronteira “los hermanos”
é prenda, cavalo e canha
viver lá na campanha é bom demais
que um santo missioneiro
te acompanhe, companheiro
e se puder vem lavar a alma aqui no rio Uruguai.
Eu sou do sul
eu sou do sul
É só olhar e ver que eu sou do sul.
Sr. Presidente, eu tenho aqui o discurso todo do
nosso querido Mujica. Ele vai a 50 páginas. Eu, naturalmente, não ia avançar nas 50 páginas, então eu
queria que V. Exª considerasse na íntegra esse pronunciamento numa homenagem ao Presidente, nosso
querido Mujica, pelo pronunciamento feito na ONU,
que, no meu entendimento, foi um dos mais brilhantes
pronunciamentos feitos naquele espaço internacional.
Eu recomendaria a todos: quem puder entre na
Internet e leia o discurso do Presidente do Uruguai. É
uma lição de vida, Sr. Presidente. Ele fala do passado,
fala do presente e aponta para o futuro.
Por fim, Sr. Presidente, eu queria fazer dois registros ainda, aproveitando a paciência de V. Exª.
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Primeiro, quero dizer que tramita nesta Casa um
projeto do Deputado gaúcho Alceu Moreira, que não
é do meu Partido. Eu sempre digo que o que importa
para mim é a causa, não a autoria. Trata-se do PLC nº
57. Tal matéria foi proposta em decorrência da edição
de uma Resolução do Contran que estabelece critérios para registro de tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar
trabalhos agrícolas. Segundo o Contran, as normas
se aplicam apenas ao maquinário que transitar em
via pública, e as normas foram editadas como forma
de identificação e responsabilização dos proprietários
em caso de infrações e acidentes.
Ocorre que fui procurado, Sr. Presidente, por representantes de agricultores familiares, que utilizam
dessas máquinas para sustentar suas famílias. Na oportunidade, defenderam que não possuem condições de
arcar, de um momento para outro, com o ônus imposto,
que não estava previsto até o momento.
O projeto de lei altera “o Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar as máquinas agrícolas do registro e licenciamento anual”.
O setor agrícola está na ansiedade de se desonerar dessa incumbência, pois a grande maioria das
propriedades é de pequenos agricultores, e isso está
assustando todos.
Enfim, tivemos uma reunião com a Bancada gaúcha – Senadores Pedro Simon e Ana Amélia ‑ e com
o setor. Essa reunião foi realizada na Liderança do PT.
Estiveram lá, além dos Senadores, a Contag, representada pelo Sr. Antoninho Rovaris e pela Srª Adriana
Fetzner; o Sr. Luiz Weber e o Sr. Sidney Gimbel, da
Fetag; o Sr. Rafael Ferreira Simões Pires, do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, bem como a assessoria
do Deputado Fernando Marroni.
Na ocasião, tivemos também a alegria de fazer
contato com o Ministério das Cidades, que vai dar
todo o apoio.
Enfim, o que quero dizer, Sr. Presidente? Os
agricultores desejavam a suspensão imediata das resoluções do Contran, o que, mediante aquela reunião,
já avançou.
Na oportunidade, sugeri a criação de um grupo
de trabalho composto pelo Executivo, pelo Legislativo
e pelas entidades. A ideia era aprimorar a legislação,
bem como uma redação de consenso para a aprovação de um projeto que atenda o setor.
Enfim, o PLC nº 57 foi votado na Câmara e está
pronto para ser votado no Senado. Quero, mais uma
vez, reafirmar meu apoio ao Projeto e dizer que toda
a comunidade agrícola do Rio Grande e do País está
ansiosa pela aprovação dessa matéria. Tenho a certeza
de que contará com o apoio dos demais Senadores.

OUTUBRO
DE 2013
Sábado 5 69689

Este é o resumo da novela: os agricultores do Brasil todo têm seu tratorzinho, com o qual se deslocam
pela sua propriedade ou até vão à igreja, ao bar ou ao
mercado da esquina para fazer compra. De hoje em
diante, esses equipamentos passarão a ser tratados
como se automóveis fossem, como se caminhões fossem. É mais imposto, mais gasto para, principalmente,
os pequenos, os mais pobres. E o projeto do Deputado
Alceu Moreira muda isso totalmente, para que eles não
passem a pagar mais esse imposto.
Por fim, Sr. Presidente, V. Exª sabe que travo aqui
uma batalha de anos e anos. V. Exª tem sido parceiro.
Não preciso ler isto, porque este não é o discurso do
Mujica, é um tema de que trato aqui quase todos os
dias. Os aposentados e pensionistas do Brasil todo, Sr.
Presidente, estão muito indignados porque a Câmara,
no caso, não vota o fim do fator previdenciário. Aqui,
neste pronunciamento que construíram – eu disse que
ia comentar o pronunciamento –, eles pedem, pelo
amor de Deus, que a Câmara dos Deputados vote o
fim do fator previdenciário.
Estivemos com a Presidenta, houve o entendimento de que, em 60 dias, após a primeira reunião
com as centrais, haveria um acordo para acabar com
o fator. Pois bem, saiu agora, no jornal O Estado de
S.Paulo, que eles estariam voltando atrás. Eu não
acredito nisso. Para mim, vale a palavra da Presidenta. Eu estava lá, acompanhado de oito Senadores, e o
compromisso foi o de que, até o fim do ano, teríamos
uma alternativa ao fator. Estamos em outubro, e que
se vote, então, entre novembro e dezembro, uma alternativa ao fator previdenciário, que confisca a metade
do salário do trabalhador.
Estou acreditando na Presidenta, como sempre
acreditei, como acreditei no Presidente Lula e como
acredito nesse número enorme de Ministros que se
reuniram com as centrais sindicais e que acertaram
que, em 60 dias, teríamos uma proposta alternativa
ao fim do fator.
Então, por isso, mais uma vez, venho aqui insistir,
como faço há 13 anos, que esse maldito fator tenha
um fim, e o ano para isso é este, antes do processo
eleitoral, porque, a partir do processo eleitoral, não
acredito que aconteça alguma coisa boa no País. Dali
para frente, é só eleição, eleição, eleição, com todo
mundo disputando sua vaga. Nós queremos resolver
essa questão antes do ano que vem.
Sr. Presidente, ainda neste mesmo pronunciamento, eu, mais uma vez, falo do salário dos aposentados. Fizemos uma vigília esta semana em Brasília
com cerca de 600 aposentados. Estivemos na Praça
das Bandeiras, em frente ao Congresso, liderados pelo
Presidente Warley, exigindo uma política de reajuste
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real para os aposentados, que – repito – o Senado já
aprovou. O Senado aprovou o fim do fator, aprovou o
reajuste dos aposentados, mas não faz o mesmo a
Câmara dos Deputados, e digo isso com todo o respeito e carinho que tenho por aquela Casa. Eu vim de
lá, eu vim de lá, com orgulho. Eu fui até homenageado
lá numa sessão de debate sobre os idosos. Estarei lá
de novo na quarta-feira.
Então, faço um apelo: que a Câmara vote também a política que vai garantir os reajustes para os
aposentados, acompanhando, como está lá, o crescimento real baseado no PIB, que já é dado ao salário
mínimo, ou o crescimento da massa salarial.
Por fim, quero dizer que também está na Câmara
– esta é a indignação, que está neste documento, que
mostram os aposentados – outro PL que nós também
aqui aprovamos por unanimidade e que garante a reposição das perdas em cinco parcelas. Eles nem estão
contestando o que não receberam. Pelo menos daqui
para frente, que a Câmara dos Deputados também
vote isso. Está lá! Não adianta nós irmos à Câmara
– eu fui lá duas ou três vezes – só fazer homenagem
aos aposentados. A melhor forma de homenagear os
idosos e aposentados é votar os três projetos que o
Senado já votou.
Por fim, pedem eles também, Sr. Presidente –
é um debate que agora depende de nós; cobrei da
Câmara e agora cobro do Senado –, o fim do voto
secreto. Eles têm clareza de que o fim do voto secreto é fundamental, em nome da ética e do combate à
corrupção, para desmascarar a mentira de quem vota
de uma forma no voto aberto e, no voto secreto, vota
de outra forma.
Aqui eles dizem que é inaceitável que alguém diga
que seu voto muda no voto secreto de acordo com os
favores que ele recebe desse ou daquele grupo econômico ou mesmo do Palácio. Eu não acredito que alguém
faça política assim. Eu não faço política por causa de
emenda. As minhas emendas, eu as divido entre os
497 Municípios do Rio Grande. Eu as mando para lá,
e acabou. Não quero saber se são do PSDB, do PT,
do PMDB ou do PP. Não quero saber isso. Eu não faço
política em cima de emendas e não acredito que um
executivo sério vá fazer retaliação contra alguém que
votou com sua consciência. Para mim, importa o mérito do projeto, não uma visão eleitoreira do processo
democrático do voto aberto no Congresso Nacional.
Eu não consegui enxergar – até gostaria de enxergar – um único argumento sólido para manter o
voto secreto. Eu queria que alguém me mostrasse um
argumento nesse sentido. Aquilo que ouvi aqui e que
ouvi na Câmara, estou achando que são argumentos
só para protelar, porque mesmo quem os defende não
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os sustenta com convicção. Como se vai sustentar com
convicção o fato de que, no voto aberto, vota-se de uma
forma e de que, no voto secreto, tudo muda radicalmente e tudo bem? Como tu vais sustentar que estás com
medo que alguém do Supremo te prejudique no futuro por tu votares aqui com tua consciência? Como se
vai sustentar isso, olhando a história da humanidade?
Na maioria dos países do mundo, o voto é aberto.
As próprias assembleias legislativas votam em aberto,
a câmara de vereadores vota em aberto. Aqui, no Distrito Federal, na Câmara Distrital, há uma bela campanha sobre o voto aberto, assim como em São Paulo,
no Rio Grande do Sul, no Paraná.
Enfim, este é o momento de acabarmos, de uma
vez por todas – e isso tem de ocorrer, no meu entendimento, na semana que vem –, com essa história da
vergonha de dizer que, no Congresso, votamos ainda
de forma escondida porque não aceitamos que a população acompanhe cada voto que se dá nesta Casa.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª como sempre e
queria que V. Exª considerasse, na íntegra, o pronunciamento feito pelo Presidente do Uruguai, José Pepe
Mujica, proferido no dia 24 de setembro, na ONU; a
análise que fiz aqui do projeto do Deputado gaúcho
Alceu Moreira, que resolve a situação dos pequenos
agricultores; e o meu terceiro discurso, em que, mais
uma vez, trouxe o pronunciamento feito pelos idosos
sobre o fator previdenciário, sobre o reajuste dos aposentados, sobre a recuperação das perdas e sobre o
fim do voto secreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti. Estaremos, na quarta-feira, na Câmara, entre
os constituintes.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o discurso do presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, proferido no dia 24 de setembro de 2013, na Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço, respeitosamente, que fique registrado nos Anais do Senado Federal, o discurso do presidente da República
Oriental do Uruguai, José Mujica, proferido no dia 24
de setembro, na Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU).
A fala de “Pepe” Mujica além de empolgar as Nações Unidas foi considerado um dos mais conscientes
textos com críticas ao capitalismo e ao individualismo.
Para mim, uma aula de humanismo.
Assim falou Mujica:
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“Amigos, sou do sul, venho do sul. Esquina do
Atlântico e do Prata, meu país é uma planície suave,
temperada, uma história de portos, couros, charque,
lãs e carne.
Houve décadas púrpuras, de lanças e cavalos,
até que, por fim, no arrancar do século 20, passou a
ser vanguarda no social, no Estado, no Ensino. Diria
que a social-democracia foi inventada no Uruguai.
Durante quase 50 anos, o mundo nos viu como
uma espécie de Suíça. Na realidade, na economia,
fomos bastardos do império britânico e, quando ele
sucumbiu, vivemos o amargo mel do fim de mudanças funestas, e ficamos estancados, sentindo falta do
passado.
Quase 50 anos recordando o Maracanã, nossa
façanha esportiva. Hoje, ressurgimos no mundo globalizado, talvez aprendendo de nossa dor.
Minha história pessoal, a de um rapaz – porque,
uma vez, fui um rapaz – que, como outros, quis mudar
seu tempo, seu mundo, o sonho de uma sociedade libertária e sem classes.
Meus erros são, em parte, filhos de meu tempo.
Obviamente, os assumo, mas há vezes que medito
com nostalgia.
Quem tivera a força de quando éramos capazes
de abrigar tanta utopia! No entanto, não olho para trás,
porque o hoje real nasceu das cinzas férteis do ontem.
Pelo contrário, não vivo para cobrar contas ou
para reverberar memórias.
Me angustia, e como, o amanhã que não verei,
e pelo qual me comprometo. Sim, é possível um mundo com uma humanidade melhor, mas talvez, hoje, a
primeira tarefa seja cuidar da vida.
Mas sou do sul e venho do sul, a esta Assembleia,
carrego inequivocamente os milhões de compatriotas
pobres, nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos
pampas, nas depressões da América Latina pátria de
todos que está se formando.
Carrego as culturas originais esmagadas, com
os restos de colonialismo nas Malvinas, com bloqueios
inúteis a este jacaré sob o sol do Caribe que se chama Cuba.
Carrego as consequências da vigilância eletrônica, que não faz outra coisa que não despertar desconfiança. Desconfiança que nos envenena inutilmente.
Carrego uma gigantesca dívida social, com a necessidade de defender a Amazônia, os mares, nossos
grandes rios na América.
Carrego o dever de lutar por pátria para todos.
Para que a Colômbia possa encontrar o caminho da paz, e carrego o dever de lutar por tolerância,
a tolerância é necessária para com aqueles que são
diferentes, e com os que temos diferencias e discre-
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pâncias. Não se precisa de tolerância com aqueles
com quem estamos de acordo.
A tolerância é o fundamento de poder conviver em
paz, e entendendo que, no mundo, somos diferentes.
O combate à economia suja, ao narcotráfico, ao
roubo, à fraude e à corrupção, pragas contemporâneas, procriadas por esse antivalor, esse que sustenta
que somos felizes se enriquecemos, seja como seja.
Sacrificamos os velhos deuses imateriais. Ocupamos o templo com o deus mercado, que nos organiza
a economia, a política, os hábitos, a vida e até nos financia em parcelas e cartões a aparência de felicidade.
Parece que nascemos apenas para consumir e
consumir e, quando não podemos, nos enchemos de
frustração, pobreza e até autoexclusão.
O certo, hoje, é que, para gastar e enterrar os
detritos nisso que se chama pela ciência de poeira de
carbono, se aspirarmos nesta humanidade a consumir
como um americano médio, seriam imprescindíveis
três planetas para poder viver.
Nossa civilização montou um desafio mentiroso
e, assim como vamos, não é possível satisfazer esse
sentido de esbanjamento que se deu à vida. Isso se
massifica como uma cultura de nossa época, sempre
dirigida pela acumulação e pelo mercado.
Prometemos uma vida de esbanjamento, e, no
fundo, constitui uma conta regressiva contra a natureza, contra a humanidade no futuro. Civilização contra
a simplicidade, contra a sobriedade, contra todos os
ciclos naturais.
O pior: civilização contra a liberdade que supõe
ter tempo para viver as relações humanas, as únicas
que transcendem: o amor, a amizade, aventura, solidariedade, família.
Civilização contra tempo livre que não é pago,
que não se pode comprar, e que nos permite contemplar e esquadrinhar o cenário da natureza.
Arrasamos a selva, as selvas verdadeiras, e implantamos selvas anônimas de cimento.
Enfrentamos o sedentarismo com esteiras, a
insônia com comprimidos, a solidão com eletrônicos,
porque somos felizes longe da convivência humana.
Cabe se fazer esta pergunta, ouvimos da biologia que defende a vida pela vida, como causa superior, e a suplantamos com o consumismo funcional à
acumulação.
A política, eterna mãe do acontecer humano, ficou limitada à economia e ao mercado. De salto em
salto, a política não pode mais que se perpetuar, e,
como tal, delegou o poder, e se entretém, aturdida,
lutando pelo governo.

OUTUBRO DE 2013
69692 Sábado 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Debochada marcha de historieta humana, comprando e vendendo tudo, e inovando para poder negociar de alguma forma o que é inegociável.
Há marketing para tudo, para os cemitérios, os
serviços fúnebres, as maternidades, para pais, para
mães, passando pelas secretárias, pelos automóveis
e pelas férias. Tudo, tudo é negócio.
Todavia, as campanhas de marketing caem deliberadamente sobre as crianças, e sua psicologia para
influir sobre os adultos e ter, assim, um território assegurado no futuro.
Sobram provas de essas tecnologias bastante
abomináveis que, por vezes, conduzem a frustrações
e mais.
O homenzinho médio de nossas grandes cidades perambula entre os bancos e o tédio rotineiro dos
escritórios, às vezes temperados com ar condicionado.
Sempre sonha com as férias e com a liberdade,
sempre sonha com pagar as contas, até que, um dia,
o coração para, e adeus. Haverá outro soldado abocanhado pelas presas do mercado, assegurando a
acumulação.
A crise é a impotência, a impotência da política,
incapaz de entender que a humanidade não escapa
nem escapará do sentimento de nação. Sentimento
que está quase incrustado em nosso código genético.
Hoje é tempo de começar a talhar para preparar
um mundo sem fronteiras. A economia globalizada não
tem mais condução que o interesse privado, de muitos
poucos, e cada Estado Nacional mira sua estabilidade
continuísta, e hoje a grande tarefa para nossos povos,
em minha humilde visão, é o todo.
Como se isto fosse pouco, o capitalismo produtivo, francamente produtivo, está meio prisioneiro na
caixa dos grandes bancos. No fundo, são o vértice do
poder mundial. Mais claro, cremos que o mundo requer
a gritos regras globais que respeitem os avanços da
ciência, que abunda.
Mas não é a ciência que governa o mundo. Se
precisa, por exemplo, uma larga agenda de definições,
quantas horas de trabalho e toda a terra, como convergem as moedas, como se financia a luta global pela
água e contra os desertos.
Como se recicla e se pressiona contra o aquecimento global. Quais são os limites de cada grande
questão humana. Seria imperioso conseguir consenso
planetário para desatar a solidariedade com os mais
oprimidos, castigar impositivamente o esbanjamento
e a especulação.
Mobilizar as grandes economias não para criar
descartáveis com obsolescência calculada, mas bens
úteis, sem fidelidade, para ajudar a levantar os pobres
do mundo. Bens úteis contra a pobreza mundial.
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Mil vezes mais rentável que fazer guerras. Virar
um neo-keynesianismo útil, de escala planetária, para
abolir as vergonhas mais flagrantes deste mundo.
Talvez nosso mundo necessite menos de organismos mundiais, desses que organizam fóruns e
conferências, que servem muito às cadeias hoteleiras
e às companhias aéreas e, no melhor dos casos, não
reúne ninguém e transforma em decisões...
Precisamos sim mascar muito o velho e o eterno
da vida humana junto da ciência, essa ciência que se
empenha pela humanidade não para enriquecer; com
eles, com os homens de ciência da mão, primeiros
conselheiros da humanidade, estabelecer acordos
para o mundo inteiro.
Nem os Estados nacionais grandes, nem as transnacionais e muito menos o sistema financeiro deveriam
governar o mundo humano.
Sim, a alta política entrelaçada com a sabedoria
científica, ali está a fonte. Essa ciência que não apetece o lucro, mas que mira o por vir e nos diz coisas
que não escutamos.
Quantos anos faz que nos disseram coisas que
não entendemos? Creio que se deve convocar a inteligência ao comando da nave acima da terra, coisas
assim e coisas que não posso desenvolver nos parecem impossíveis, mas requereriam que o determinante
fosse a vida, não a acumulação.
Obviamente, não somos tão iludidos, nada disso
acontecerá, nem coisas parecidas. Nos restam muitos
sacrifícios inúteis daqui para diante, muitos remendos
de consciência sem enfrentar as causas.
Hoje, o mundo é incapaz de criar regras planetárias para a globalização e isso é pela enfraquecimento
da alta política, isso que se ocupa de todo.
Por último, vamos assistir ao refúgio de acordos
mais ou menos “reclamáveis”, que vão plantear um
comércio interno livre, mas que, no fundo, terminarão
construindo parapeitos protecionistas, supranacionais
em algumas regiões do planeta.
A sua vez, crescerão ramos industriais importantes e serviços, todos dedicados a salvar e a melhorar
o meio ambiente.
Assim vamos nos consolar por um tempo, estaremos entretidos e, naturalmente, continuará a parecer
que a acumulação é boa, para a alegria do sistema
financeiro.
Continuarão as guerras e, portanto, os fanatismos,
até que, talvez, a mesma natureza faça um chamado
à ordem e torne inviáveis nossas civilizações.
Talvez nossa visão seja demasiado crua, sem
piedade, e vemos ao homem como uma criatura única,
a única que há acima da terra capaz de ir contra sua
própria espécie. Volto a repetir, porque alguns chamam
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a crise ecológica do planeta de consequência do triunfo
avassalador da ambição humana.
Esse é nosso triunfo e também nossa derrota,
porque temos impotência política de nos enquadrarmos em uma nova época. E temos contribuído para
sua construção sem nos dar conta.
Por que digo isto? São dados, nada mais. O
certo é que a população quadruplicou e o PIB cresceu pelo menos vinte vezes no último século. Desde
1990, aproximadamente a cada seis anos o comércio
mundial duplica.
Poderíamos seguir anotando dados que estabelecem a marcha da globalização. O que está acontecendo conosco?
Entramos em outra época aceleradamente, mas
com políticos, enfeites culturais, partidos e jovens, todos velhos ante a pavorosa acumulação de mudanças
que nem sequer podemos registrar.
Não podemos manejar a globalização porque
nosso pensamento não é global. Não sabemos se é
uma limitação cultural ou se estamos chegando a nossos limites biológicos.
Nossa época é portentosamente revolucionária
como não conheceu a história da humanidade. Mas
não tem condução consciente, ou ao menos condução
simplesmente instintiva.
Muito menos, todavia, condução política organizada, porque nem se quer tivemos filosofia precursora
ante a velocidade das mudanças que se acumularam.
A cobiça, tão negativa e tão motor da história,
essa que impulsionou o progresso material técnico e
científico, que fez o que é nossa época e nosso tempo
e um fenomenal avanço em muitas frentes, paradoxalmente, essa mesma ferramenta, a cobiça que nos
impulsionou a domesticar a ciência e transformá-la em
tecnologia nos precipita a um abismo nebuloso.
A uma história que não conhecemos, a uma época sem história, e estamos ficando sem olhos nem
inteligência coletiva para seguir colonizando e para
continuar nos transformando.
Porque se há uma característica deste bichinho
humano é a de que é um conquistador antropológico.
Parece que as coisas tomam autonomia e essas
coisas subjugam os homens. De um lado a outro, sobram ativos para vislumbrar tudo isso e para vislumbrar o rombo.
Mas é impossível para nós coletivizar decisões
globais por esse todo. A cobiça individual triunfou grandemente sobre a cobiça superior da espécie. Aclaremos
que é “tudo”, essa palavra simples, menos opinável e
mais evidente? Em nosso Ocidente, particularmente,
porque daqui viemos, embora tenhamos vindo do sul,
as repúblicas que nasceram para afirmas que os ho-

OUTUBRO
DE 2013
Sábado 5 69693

mens são iguais, que ninguém é mais que ninguém,
que os governos deveriam representar o bem comum,
a justiça e a igualdade. Muitas vezes, as repúblicas se
deformam e caem no esquecimento da gente que anda
pelas ruas, do povo comum.
Não foram as repúblicas criadas para vegetar, mas
ao contrário, para serem um grito na história, para fazer
funcionais as vidas dos próprios povos e, por tanto, as
repúblicas que devem às maiorias e devem lutar pela
promoção das maiorias.
Seja o que for, por reminiscências feudais que estão em nossa cultura, por classismo dominador, talvez
pela cultura consumista que rodeia a todos, as repúblicas frequentemente em suas direções adotam um viver
diário que exclui, que se distância do homem da rua.
Esse homem da rua deveria ser a causa central
da luta política na vida das repúblicas.
Os governos republicanos deveriam se parecer
cada vez mais com seus respectivos povos na forma
de viver e na forma de se comprometer com a vida.
A verdade é que cultivamos arcaísmos feudais,
cortesias consentidas, fazemos diferenciações hierárquicas que, no fundo, amassam o que têm de melhor
as repúblicas: que ninguém é mais que ninguém.
O jogo desse e de outros fatores nos retém na
pré-história. E, hoje, é impossível renunciar à guerra
quando a política fracassa. Assim, se estrangula a
economia, esbanjamos recursos.
Ouçam bem, queridos amigos: em cada minuto
no mundo se gastam US$ 2 milhões em ações militares nesta terra. Dois milhões de dólares por minuto
em inteligência militar!!
Em investigação médica, de todas as enfermidades que avançaram enormemente, cuja cura dá às
pessoas uns anos a mais de vida, a investigação cobre
apenas a quinta parte da investigação militar.
Este processo, do qual não podemos sair, é cego.
Assegura ódio e fanatismo, desconfiança, fonte de novas guerras e, isso também, esbanjamento de fortunas.
Eu sei que é muito fácil, poeticamente, autocriticarmo-nos pessoalmente. E creio que seria uma inocência neste mundo plantear que há recursos para
economizar e gastar em outras coisas úteis.
Isso seria possível, novamente, se fôssemos
capazes de exercitar acordos mundiais e prevenções
mundiais de políticas planetárias que nos garantissem
a paz e que a dessem para os mais fracos, garantia
que não temos.
Aí haveria enormes recursos para deslocar e
solucionar as maiores vergonhas que pairam sobre a
Terra. Mas basta uma pergunta: nesta humanidade,
hoje, onde se iria sem a existência dessas garantias
planetárias?
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Então cada qual esconde armas de acordo com
sua magnitude, e aqui estamos, porque não podemos
raciocinar como espécie, apenas como indivíduos.
As instituições mundiais, particularmente hoje,
vegetam à sombra consentida das dissidências das
grandes nações que, obviamente, querem reter sua
cota de poder.
Bloqueiam esta ONU que foi criada com uma esperança e como um sonho de paz para a humanidade.
Mas, pior ainda, desarraigam-na da democracia no
sentido planetário porque não somos iguais.
Não podemos ser iguais nesse mundo onde há
mais fortes e mais fracos. Portanto, é uma democracia ferida e está cerceando a história de um possível
acordo mundial de paz, militante, combativo e verdadeiramente existente.
E, então, remendamos doenças ali onde há eclosão, tudo como agrada a algumas das grandes potências. Os demais olham de longe. Não existimos.
Amigos, creio que é muito difícil inventar uma
força pior que nacionalismo chovinista das grandes
potências. A força é que liberta os fracos.
O nacionalismo, tão pai dos processos de descolonização, formidável para os fracos, se transforma
em uma ferramenta opressora nas mãos dos fortes
e, nos últimos 200 anos, tivemos exemplos disso por
toda a parte.
A ONU, nossa ONU, enlanguesce, se burocratiza
por falta de poder e de autonomia, de reconhecimento
e, sobretudo, de democracia para o mundo mais fraco
que constitui a maioria esmagadora do planeta.
Mostro um pequeno exemplo, pequenino. Nosso pequeno país tem, em termos absolutos, a maior
quantidade de soldados em missões de paz em todos
os países da América Latina.
E ali estamos, onde nos pedem que estejamos.
Mas somos pequenos, fracos. Onde se repartem os
recursos e se tomam as decisões, não entramos nem
para servir o café.
No mais profundo de nosso coração, existe um
enorme anseio de ajudar para que o homem saia da
pré-história. Eu defino que o homem, enquanto viver
em clima de guerra, está na pré-história, apesar dos
muitos artefatos que possa construir.
Até que o homem não saia dessa pré-história e
arquive a guerra como recurso quando a política fracassa, essa é a larga marcha e o desafio que temos
daqui adiante. E o dizemos com conhecimento de causa.
Conhecemos a solidão da guerra. No entanto,
esses sonhos, esses desafios que estão no horizonte
implicam lutar por uma agenda de acordos mundiais
que comecem a governar nossa história e superar,
passo a passo, as ameaças à vida.
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A espécie como tal deveria ter um governo para
a humanidade que superasse o individualismo e primasse por recriar cabeças políticas que acudam ao
caminho da ciência, e não apenas aos interesses imediatos que nos governam e nos afogam.
Paralelamente, devemos entender que os indigentes do mundo não são da África ou da América Latina,
mas da humanidade toda, e esta deve, como tal, globalizada, empenhar-se em seu desenvolvimento, para
que possam viver com decência de maneira autônoma.
Os recursos necessários existem, estão neste
depredador esbanjamento de nossa civilização.
Há poucos dias, fizeram na Califórnia, em um
corpo de bombeiros, uma homenagem a uma lâmpada elétrica que está acesa há cem anos.
Cem anos que está acesa, amigo! Quantos milhões de dólares nos tiraram dos bolsos fazendo deliberadamente porcarias para que as pessoas comprem,
comprem, comprem e comprem.
Mas esta globalização de olhar para todo o planeta e para toda a vida significa uma mudança cultural
brutal. É o que nos requer a história.
Toda a base material mudou e cambaleou, e os
homens, com nossa cultura, permanecem como se não
houvesse acontecido nada e, em vez de governarem
a civilização, deixam que ela nos governe.
Há mais de 20 anos que discutimos a humilde
taxa Tobin. Impossível aplicá-la no tocante ao planeta. Todos os bancos do poder financeiro se irrompem
feridos em sua propriedade privada e sei lá quantas
coisas mais. Mas isso é paradoxal.
Mas, com talento, com trabalho coletivo, com ciência, o homem, passo a passo, é capaz de transformar o deserto em verde.
O homem pode levar a agricultura ao mar. O homem pode criar vegetais que vivam na água salgada.
A força da humanidade se concentra no essencial. É
incomensurável. Ali estão as mais portentosas fontes
de energia.
O que sabemos da fotossíntese? Quase nada. A
energia no mundo sobra, se trabalharmos para usá-la
bem. É possível arrancar tranquilamente toda a indigência do planeta.
É possível criar estabilidade e será possível para
as gerações vindouras, se conseguirem raciocinar
como espécie e não só como indivíduos, levar a vida
à galáxia e seguir com esse sonho conquistador que
carregamos em nossa genética.
Mas, para que todos esses sonhos sejam possíveis, precisamos governar a nos mesmos, ou sucumbiremos porque não somos capazes de estar à altura
da civilização em que fomos desenvolvendo.
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Este é nosso dilema. Não nos entretenhamos
apenas remendando consequências. Pensemos na
causa profundas, na civilização do esbanjamento, na
civilização do usa-tira que rouba tempo mal gasto de
vida humana, esbanjando questões inúteis.
Pensem que a vida humana é um milagre. Que
estamos vivos por um milagre e nada vale mais que
a vida.
E que nosso dever biológico, acima de todas as
coisas, é respeitar a vida e impulsioná-la, cuidá-la,
procriá-la e entender que a espécie é nosso “nós”.”
Portanto, Sr. Presidente, feito o registro do discurso do presidente do Uruguai, “Pepe” Mujica mas antes
de encerrar quero que conste nos anais da casa, já que
o presidente Mujica inúmeras vezes aqui falou a frase
eu sou do sul, eu venho do sul, queria deixar a linda
composição que se identifica com esse discurso, com
meu Rio Grande, com o nosso Brasil, já que estamos
no extremo sul, no garrão da América Latina: Eu Sou
do Sul, de autoria do gaúcho de Itaqui, Elton Saldanha.
“Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou
do sul,
A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver.
Nascido entre a poesia e o arado,
A gente lida com o gado e cuida da plantação
A minha gente que veio da guerra,
Cuida desta terra como quem cuida do coração.
Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou
do sul,
A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver.
Você que não conhece o meu estado,
Está convidado a ser feliz neste lugar,
A serra te dá o vinho o litoral te dá o carinho,
O Guaíba te dá um pôr de sol lá na capital.
Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou
do sul,
A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver.
Na fronteira, los hermanos é prenda cavalo
e canha,
Viver lá na campanha é bom demais...
Que um santo missioneiro te acompanhe companheiro e se puder vem lavar a alma no rio Uruguai
Eu sou do Sul, Eu sou do Sul... É só olhar pra ver que
eu sou do sul.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre o PLC 57/2013.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tramita
nesta Casa o PLC 57/2013, de autoria do Deputado
Gaúcho Alceu Moreira.
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Tal matéria foi proposta em decorrência da edição das Resoluções 429/2012 e 434/2013, que estabelecem critérios para registro de tratores destinados
a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza
ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de
pavimentação ou guindastes.
Segundo o CONTRAN as normas se aplicam
apenas ao maquinário que transitar em via pública, e
as normas foram editadas como forma de identificação e responsabilização dos proprietários em caso de
infrações e acidentes.
Ocorre que fui procurado por representantes de
agricultores familiares, que utilizam dessas máquinas
para sustentar suas famílias.
Na oportunidade defenderam que não possuem
condições de arcar com o ônus imposto.
O projeto de lei altera “o Código de Trânsito Brasileiro, para desobrigar as máquinas agrícolas do registro e licenciamento anual.
O setor agrícola, na ansiedade de se desonerar
dessa incumbência, pois na grande maioria das propriedades de pequenos agricultores a regulamentação
não foi realizada por falta de recursos procurou meu
Gabinete.
Na oportunidade, agendamos uma reunião como
o setor e a Bancada Gaúcha no Senado Federal.
O Senador Pedro Simon, por impossibilidade de
comparecer, encaminhou um assessor para representá-lo, mas aderiu a nossa luta imediatamente.
A reunião foi então realizada com a minha presença, a da Senadora Ana Amélia, a Contag representada
pelo Sr. Antoninho Rovaris e a Sra. Adriana Fetzner,
o Sr. Luiz Weber e Sidney Gimbel – da FETAG, o Sr.
Rafael Ferreira Simões Pires, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), bem como a assessoria do
deputado Fernando Marroni.
Na ocasião deixaram de comparecer os representantes do Ministério das cidades, que apesar de
convidados não confirmaram a presença.
Os agricultores desejavam, inicialmente a suspensão imediata das resoluções, o que ocorreu posteriormente.
Na oportunidade sugeri a criação de um grupo
de trabalho composto pelo Executivo, o que até a presente data não ocorreu.
A ideia era aprimorar a legislação, bem como uma
redação de consenso para a aprovação de um projeto
de lei que atendesse aos interesses da categoria e do
governo federal.
O PLC 57/2013 foi designado para tramitar na
CRA e na CCJ, essa ultima em decisão terminativa.
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A relatoria na Comissão de Reforma Agrária –
CRA foi designada à Senadora Ana Amélia e o projeto
já está pronto para ser apreciado.
Quero reafirmar o meu apoio ao projeto e dizer
que toda a comunidade agrícola do Rio Grande do Sul
e do país está ansiosa pela aprovação dessa matéria
tenho certeza que contará com o apoio dos demais
Senadores por sua relevância no atual contexto social.
Era o que tinha o dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.)
Pronunciamento sobre Fator Previdenciário, Reajuste de aposentados e fim do voto secreto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje ocuparei esta tribuna para falar de três assuntos que estão sufocados há anos nas gargantas de milhões de
cidadãos brasileiros!
Tenho sido porta voz dessas bandeiras no parlamento brasileiro, mas lamentavelmente o eco que
encontro tem sido de muitos discursos e poucas ações.
Venho falar:
• do voto secreto;
• do Fator previdenciário;
• do reajuste dos aposentados.
Você cidadão e cidadã que está me ouvindo pelo
rádio ou pela televisão deve estar pensando lá vem o
Paim bater na mesma tecla!
É verdade, há 26 anos luto pelo fim do voto secreto no parlamento brasileiro.
Quando aqui cheguei como Deputado Constituinte, meu primeiro pronunciamento na tribuna da Câmara
dos Deputados foi pelo fim do voto secreto, em 22 de
fevereiro de 1987.
Defendi essa tese durante os 4 mandatos de deputado federal (16 anos de Câmara dos Deputados).
No senado, reapresentei o mesmo projeto – PEC
50/2006, que foi aprovado na Comissão de Constituição
e Justiça e restou prejudicada pela aprovação de outra
PEC que impunha ressalvas ao voto aberto.
No meu estado tem um ditado que diz: não está
morto quem peleia!
Assim, em 2013 apresentei a PEC 20, com o
mesmo teor das anteriores: voto aberto em TODAS
as situações.
O que eu quero e me trará imensa realização é
a aprovação do fim do voto secreto.
Pouco importa que seja aprovada a minha PEC
20 ou a PEC 349 da Câmara dos Deputados, que está
mais adiantada, haja vista que a minha proposta teria
que passar pela apreciação dos deputados.
Se precisar retirar a minha proposta para votar a
da Câmara eu farei!
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Não posso é concordar com manobras regimentais e artifícios políticos com vistas a adiar esse assunto que não quer calar na boca do povo brasileiro.
O Partido dos Trabalhadores é historicamente
favorável ao fim do voto secreto, como muito bem lembrou o Senador Anibal Diniz, em aparte concedido por
mim na semana passada.
Já passou da hora de liquidarmos de vez com
esse assunto!
O voto secreto é um instituto arcaico que nos remete aos resquícios de um período ditatorial, em que
se tinha medo de expressar opiniões contrárias as dos
poderes instituídos.
Vivemos uma democracia livre e soberana, temos
que nos responsabilizar por nossas opiniões e atos, não
podemos nos esconder atrás do manto oculto do sigilo!
Somos Senadores da República, representamos
uma unidade da Federação e temos responsabilidade
com essa atribuição, portanto a transparência das decisões é ônus do regime democrático o qual livremente
adotamos e defendemos.
Por isso, trouxe essas reflexões para compartilhar
com os nobres Senadores e Senadoras e também com
você que está nos assistindo nesse momento.
O segundo tema: fim do Fator Previdenciário, não
menos importante, faz parte, da mesma forma, dessa
luta que travo há anos, exatamente 14 anos.
Editada em 1999, a lei que instituiu o fator Previdenciário também contou com a mais arraigada oposição do Partido dos Trabalhadores.
Não existe um país que tenha instituído fórmula parecida, que considera o tempo de contribuição,
a idade e a expectativa de sobrevida do segurado no
momento da aposentadoria e que termina por reduzir
o valor da aposentadoria para os contribuintes com
menos idade.
O fim do fator é mais do que urgente, é necessário, é um clamor das ruas e da sociedade.
Só não compreende o mal que essa lei faz aqueles que por ela ainda não foram atingidos ou que nunca
serão, porque não se submetem ao regime celetista.
Apresentei um projeto para por fim a essa hediondez, o PL 3299/2008, que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal e está dormindo na Câmara
dos Deputados.
Enquanto isso, milhares de trabalhadores sofrem
com a redução de valores em seus benefícios e os
aposentados padecem com falta de recursos para um
mísero remédio que irá lhe aliviar uma dor!
Em 2009, com a relatoria do Deputado Pepe Vargas, o projeto parecia caminhar para a aprovação, o
governo havia encontrado na fórmula 85/95, que soma
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idade e tempo de contribuição, a solução para por fim
ao Fator Previdenciário.
Fórmula essa já utilizada para a aposentadoria
do servidor público.
Mas o projeto não andou!
Posteriormente, na campanha eleitoral de 2010, o
então Presidente da Câmara dos Deputados, o gaúcho
e conterrâneo Marco Maia, prometeu, em palanque,
colocar o projeto em votação.
Mais uma vez, ficou na promessa!
Recentemente, a própria presidente Dilma deu
sinal verde para uma negociação entre o Governo, as
Centrais Sindicais e a Cobap, com o objetivo de encontrarem uma saída para por fim ao instituto.
Foi divulgado pela imprensa1, recentemente, que o
fim do Fator estaria passando por estudos que: “esbarram na criação de uma fórmula 85/95, só que gradual,
aumentando a cada ano, conforme cresce a expectativa de vida do brasileiro, medida sempre no mês de
dezembro, pelo IBGE”.
Quero dizer que eu apresentei em 2008 a PEC
10, que institui a idade mínima para aposentadoria,
de forma gradual.
A proposta preserva os direitos de quem está em
vistas a se aposentar aumentando o limite de idade de
forma escalonada, de 3 em 3 anos.
Falo desses projetos para dizer que propostas
em substituição ao fator não faltam.
Pois, para minha surpresa li no jornal Estadão
do último dia 27 que:
“O chefe da Secretaria-Geral da Presidência,
Gilberto Carvalho, já avisou aos ministros envolvidos
nas discussões iniciadas em junho que a presidente
“não quer tocar” o assunto em plena recuperação de
sua popularidade. O tema só voltará à agenda antes
de 2015 em caso de nova catarse nas ruas, hipótese
tida como improvável pelo governo federal.”
Custo a acreditar que a notícia seja verdadeira!
Precisamos de decisão!
Faço mais um grande apelo para que a Câmara
vote o fim do fator previdenciário ou para que se construa uma alternativa, .....
Não dá mais para esperar!
Não é razoável que o Partido dos Trabalhadores
tenha ficado 10 anos no poder e não tenha encontrado
uma forma viável de acabar com essa criação maquiavélica denominada Fator Previdenciário!
Nós do PT temos o dever moral de colocar um
ponto final nessa norma odiosa e injusta. Lembro bem
que nós fomos contra ela em sua própria criação e
perdemos por 1 voto apenas!!!
1 Disponível em: http://www.diariodolitoral.com.br/conteudo/18521-fim-do-fator-previdenciario-esbarra-em-estudos-do-governo
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Por fim, venho falar sobre o terceiro tema a que
me propus: o reajuste dos aposentados e pensionistas.
Tenho recebido inúmeras correspondências diariamente sobre esse assunto e outras tantas dezenas
de visitas de associações, mês a mês.
A ultima visita foi de representantes da Federação dos Aposentados e Idosos de Viamão, na pessoa
do presidente José Geraldo da Silva e do Sr. Jose
Luiz Rosa.
Essa é outra luta da qual encaro de corpo e alma!
Existem coisas que tocam a nossa sensibilidade,
que nos comovem, que é impossível segurar a lágrima
no canto do olho!
Tenho um carinho muito especial pelas cabeças
brancas, pois debaixo daquelas mechas prateadas existe experiência, dedicação, conhecimento e muito, muito
trabalho na construção desta sociedade que vivemos.
Feliz a família que tem em seu convívio um idoso ou uma idosa.
Diz o poeta africano Hampaté Bah, do Mali: “Quando morre um africano idoso, é como que se queimasse
uma biblioteca”.
E é verdade, por isso defendo a dignidade do
idoso, que passa, implacavelmente, pela valorização
dos benefícios previdenciários!
E posso confessar que esta batalha não tem sido
menos árdua que a do fim do voto secreto e do fator
previdenciário!
Em relação a essa matéria tenho dois projetos
relevantes:
O PL 4434/2008 – que Dispõe sobre o reajuste
dos benefícios mantidos pelo regime geral de previdência social e o índice de correção previdenciária (uma
fórmula para calcular a defasagem a ser implementada gradativamente em 5 anos), e O PLS 361/2012
– que cria uma política de valorização dos benefícios
do RGPS baseado no INPC mais a taxa de crescimento real da remuneração média dos trabalhadores
empregados.
Fora isso, tenho reiteradamente apresentado
emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO com vistas a garantir os recursos para o
aumento real das aposentadorias e pensões do Regime Geral da Previdência Social.
Lamentavelmente as emendas tem sido rejeitadas sob justificativas infundadas!
Submeter os idosos a parcos benefícios, no momento da vida em que precisam de cuidados especiais
para com a saúde é uma violência, um atentado à dignidade da pessoa humana!
Não podemos permitir que a ditadura econômica
dite os caminhos da inclusão social.
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Um país mais humano, mais inclusivo passa
obrigatoriamente pela valorização do individuo, com
salários dignos e benefícios que garantam os direitos
sociais básicos.
Os movimentos sociais vem elencando sua pauta
de prioridades em diversas áreas: saúde, educação,
segurança, transparência, benefícios sociais.......
O fim do voto secreto, a extinção do fator previdenciário e o aumento real das aposentadorias e pensões
são itens imprescindíveis na pauta do Governo Federal
para darmos respostas ao clamor que vem das ruas.
Não podemos tampar os ouvidos para esses anseios, não podemos nos calar e fingir que nada está
acontecendo, precisamos agir com a presteza que a
causa requer!
Encerro esta minha fala revelando que nesta caminhada política vivi de tudo um pouco, lutei, venci, fui
vencido, instigado e até criticado, mas nunca me calei
porque verdadeiramente acredito nas bandeiras que
defendo e carrego-as com o corpo e a alma!
Srªs e Srs. Senadores e Senadores, bom mesmo
é ter determinação, abraçar suas lutas com paixão e
ousadia porque a vida é para aqueles que se atrevem
a lutar todos os dias por aquilo que acreditam!
E eu continuarei empunhando essas bandeiras até
a vitória final, da mesma forma que defendi um salário
mínimo justo, acima de 100 dólares, enquanto muitos
ironizavam que o Brasil quebraria se isso acontecesse!
Isso aconteceu e o Brasil... O Brasil vai muito
bem, em vias de recuperar a posição de 6ª maior economia do mundo!
Não podemos adiar essas pautas!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Paulo Paim,
ao cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento, informo
que os pedidos feitos por V. Exª serão atendidos na
forma do Regimento.
Concedo a palavra, nesse instante, ao Senador
Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu não poderia deixar de assumir a tribuna na manhã desta sexta-feira para comentar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de não conceder o
registro para o partido Rede Solidariedade. Não vou
entrar no mérito da questão jurídica, Senador Paulo
Paim, respeito a decisão jurídica tomada pelo Tribunal
Superior Eleitoral, que tem de decidir de acordo com a
legislação, mas me cabe aqui comentar, do ponto de
vista político, a decisão, para lamentar que a ex-Senadora Marina Silva não possa participar do processo
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político-eleitoral nas próximas eleições presidenciais,
Senador Mozarildo, pelo partido que vinha criando, o
Rede Sustentabilidade.
Como disse a Senadora Marina, a Rede é um
partido que mostrou que tem representatividade, que
tem programa, que tem propostas e que tem inserção
na sociedade, demonstrada pela votação que teve a
sua liderança maior e pela própria intenção de voto
demonstrada pelas pesquisas. Mas o tempo não permitiu o cumprimento de uma formalidade legal, que é
o número de assinaturas, e o Tribunal entendeu que
não poderia registrá-la neste momento.
Eu, aqui, fui um defensor, atuei no sentido de garantir condições iguais aos partidos e aos Parlamentares no processo político-eleitoral. Eu disse aqui, várias
vezes, e repeti nesta tribuna, que eu não entrava no
mérito da decisão anterior do Supremo Tribunal Federal,
quando entendeu que um partido novo, ao ser criado,
e um Parlamentar, ao optar por se filiar àquele partido, levariam consigo as cotas de representatividade,
especialmente aquelas relativas ao fundo partidário e
ao fundo de televisão.
Não entro no mérito. Esse troca-troca partidário
existente agora no final demonstra que temos de ser
rigorosos com essa questão, mas o que me chamava a
atenção era o casuísmo da proposta, que, em meu entendimento, naquele momento, tinha o objetivo claro de
prejudicar a possível candidatura da ex-Senadora Marina Silva, dando um tratamento diferente aos partidos
e dando um tratamento diferente aos Parlamentares.
Haveria partidos de primeira categoria e de segunda
categoria e Parlamentares de primeira categoria e de
segunda categoria.
Mas todo esse processo nos leva a concluir que
nós precisamos, efetivamente, modificar radicalmente
as regras eleitorais no nosso País.
Eu quero dizer que, embora eu seja extremamente
cético com o fato de que isso possa acontecer brevemente, esse debate tem que ser aprofundado e tem
que ser realizado no início do próximo período legislativo, quando, com as condições ainda novas, de um
novo período, com a renovação do Poder Legislativo,
com o novo Presidente da República, haverá condições
efetivamente de se fazer uma reforma política.
E penso que algumas questões são importantes
nesse debate. A primeira delas é o fim das coligações.
Entendo que as coligações para as eleições proporcionais acabam contribuindo para esse processo de
pressão – pressão tremenda – por coligações, em
função da questão do tempo de televisão.
Estou chocado. Estou absolutamente chocado
com a força do poder econômico, com o uso da má-

1184

Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

quina governamental aqui no Distrito Federal, Senador
Paulo Paim. É uma coisa vergonhosa.
Aquilo a que assistimos nas últimas semanas, no
Distrito Federal, é uma coisa vergonhosa. Fico preocupado em relatar com detalhes, para não expor as
pessoas. Mas houve casos, Senador Cristovam, de
uma senhora que se filiou ao PSB numa determinada
região administrativa, que é uma liderança na área de
comércio da sua cidade e que depois voltou ao nosso
gabinete, 15 dias depois de fazer uma solenidade de
filiação, desesperada, porque recebeu do Governo a
informação de que, se não se desfiliasse, todos os lotes
do Pró-DF daquela cidade seriam relicitados. E ela, de
forma desesperada, pediu sua desfiliação.
Recebi empresários, no gabinete, que têm faturas a receber do governo anterior do Distrito Federal e
que tiveram a informação clara de que só receberiam
essas faturas, se se filiassem a determinado partido
político; pré-candidatos que tinham emendas destinadas às suas atividades e que, também na Secretaria
de Cultura, tiveram a informação de que só se liberariam as emendas, se eles se filiassem a determinado
partido político.
É assim, é dessa forma que, na Capital da República, em pleno século XXI, está acontecendo a política
– a força do poder econômico, a oferta de dinheiro para
pré-candidatos não se filiarem a determinados partidos.
E quero, aqui, saudar os militantes, valorosos
militantes do PSB, pré-candidatos do PSB que estão
construindo uma trajetória com trabalho comunitário
nas suas bases e que resistiram a toda oferta de poder
econômico, de abuso de poder econômico nesta Cidade. Eu queria que essas pessoas tivessem gravado
essas conversas e entregassem ao Ministério Público
para mostrar a forma como na Capital da República
está se dando.
Portanto, entendo que precisamos fazer um debate profundo de como rever as práticas políticas neste
País. Nesse sentido, lamento que uma candidatura, um
partido que está sendo construído de forma correta,
tem inserção na sociedade, com pessoas sérias, não
tenha conseguido, por não cumprir todos os requisitos formais, a possibilidade de participar do processo
eleitoral.
Entendo, Senador Paulo Paim, que a sua proposta de voto aberto tem a ver com tudo isso. Não tenho
nenhuma dúvida, Senador Paulo Paim, já refleti sobre
isso, já ouvi os argumentos que são legítimos daqueles
que acham que o voto secreto protege o Parlamentar
da pressão do Poder Executivo, mas quero registrar
que estou absolutamente convencido de que, hoje, a
grande pressão, a pressão legítima, é a pressão da
transparência total, é a pressão da opinião pública, que
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tem o direito de saber como vota o seu representante
no Congresso Nacional.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, me permite um
aparte? É menos que um minuto.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Só para dar um testemunho de que V. Exª desde o início desse debate nunca vacilou, nunca teve
dúvida. V. Exª me disse: “Paim, essa causa é justa, e
tenho certeza de que, mais hoje, mais amanhã, vamos
ganhar essa votação.” E a frase que V. Exª me disse
lá atrás é a mesma que disse agora, da tribuna: só a
transparência absoluta é que vai garantir, de fato, que
a pressão popular seja exercida na Câmara e no Senado. O meu aparte é mais para cumprimentar V. Exª
pela posição muito firme nas causas que defende e,
naturalmente, permita que eu diga, caminho ao seu
lado em todas elas.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Cumprimento os estudantes que nos honram hoje
com suas presenças aqui no Senado Federal, nesta
sessão de sexta-feira.
Senador Paulo Paim, eu tenho por V. Exª uma
profunda admiração, V. Exª aqui é uma referência das
causas sociais. E V. Exª usou um argumento, ao me
apartear, de um dos meus primeiros discursos sobre
o voto aberto, em que V. Exª foi muito claro. Esse argumento de que ele é uma proteção da pressão do
Poder Executivo, de que o voto secreto é uma proteção à pressão do Poder Executivo, na prática, não tem
se sustentado, porque o que a gente percebe é que
historicamente ao longo dos anos o Congresso vem
mantendo todos os vetos apostos pelo Presidente da
República.
Portanto, esse debate tem que ser feito. Eu não
tenho dúvida de que nós temos que aprovar o voto
aberto em todas as instâncias. Será um aprendizado.
Isso fará, inclusive, Senador Paulo Paim, com que os
parlamentares tenham mais responsabilidade na hora
de dar o seu primeiro voto, na hora de votar o projeto
originalmente, porque saberá que posteriormente, se
for vetado, ele terá que se colocar, se posicionar em
relação ao veto de forma aberta, tendo o controle social, o controle da população que quer participar do
processo eleitoral, que quer saber como vota o seu
representante no Congresso Nacional.
Nós avançamos na transparência. O Brasil aprovou a Lei da Transparência, de autoria do Senador
Capiberibe, que obriga o Governo Federal a colocar
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os contratos, os convênios, os pagamentos em tempo real na internet para o controle da população – o
Governo Federal, os governos estaduais, os governos
municipais, os três poderes.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Rollemberg, V. Exª
poderia me permitir, já que V. Exª os cumprimentou,
registrar a presença dos estudantes da Escola Senador Hermenegildo de Morais, do Ensino Fundamental,
de Morrinhos, Goiás.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sejam muito bem-vindos!
Portanto, essa é uma questão, Senador Paulo
Paim. E é claro que haverá uma pressão na hora de
votar autoridade, mas as pessoas têm que estar expostas efetivamente. Como eu disse, o País avançou na
questão da transparência e temos que avançar agora
na transparência também do Congresso Nacional no
voto, até para que ele seja exercido com mais responsabilidade por todos. E nós tivemos aqui procuradores
recentemente que foram aprovados, por unanimidade,
na Comissão de Constituição e Justiça, que receberam os maiores elogios pelo seu currículo, pela sua
preparação, pelo seu desempenho na sabatina, mas,
em função de uma retaliação ao Procurador-Geral da
República, negaram a sua indicação para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional
do Ministério Público em dois casos diferentes. E eu
pergunto: e se fosse o voto aberto, em que pessoa teria que justificar por que está votando contra? Aquela
pessoa não teria votado.
Portanto, eu tenho convicção de que nós temos
que implementar o voto aberto. E tenho convicção, Senador Cristovam, de que nós precisamos, com muita
tranquilidade, fazer uma grande reflexão sobre a reforma política. E, se for o caso – talvez seja, sim –, fazer
uma Constituinte exclusiva para a reforma política, ou
que façamos uma reforma política que vá valer para
daqui a duas eleições, porque sou cético em relação
ao Congresso Nacional, que foi eleito por este sistema
político, fazer efetivamente uma reforma política que
modifique este sistema político.
Ouço, com muita alegria, o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Rodrigo, eu também não tenho
a menor dúvida de que o projeto do Senador Paim
de abertura total do voto é nossa obrigação aprovar.
Eu me sinto constrangido, envergonhado, quando eu
voto aqui secretamente, porque o meu eleitor não
sabe como eu votei. Como é que ele vai poder me
escolher ou não daqui a quatro anos? Tem que ser
aberto. Uma palavra que o senhor usou justifica isso.
O que alguns usam para ser contra, eu uso para ser
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a favor: a exposição. Mas é porque expõe que é bom
que seja aberto. A gente não pode ter voto que não
seja exposto. Não temos esse direito. Por isso, eu sou
totalmente favorável e apoio esse projeto. Mas sobre
a primeira parte de sua fala, eu estava aqui lembrando
que nós dois, dois Senadores daqui do Distrito Federal, somos os dois Senadores que fizemos campanha
para o Governador. Somos os dois Senadores que
lutamos por um novo caminho. E o que a gente vê é
uma prática política que usa sistemas como esse que
o senhor denunciou aqui, de pressões, pressões. E o
que está por trás é o uso dos recursos públicos – não
vou dizer nem dinheiro, mas a força do Governo – por
um partido para um candidato. Eu me solidarizo com
as pressões que o senhor tem recebido, no seu Partido, e digo que não é só esse não. No meu Partido,
o Governador Agnelo tem feito a tarefa de esvaziá-lo
com cargos, como se os cargos fossem na casa dele,
como se fosse ele escolhendo os funcionários dele, de
uma empresa dele, da casa dele, e não do Governo,
sem nenhum critério, a não ser ferir o Partido que não
o apoia. É lamentável que tenha acontecido isso. Eu
espero que, agora em 2014, a gente tente corrigir o
erro que cometemos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – É isso, Senador Cristovam. Eu
quero registrar aqui a minha profunda decepção e –
mais do que decepção – a minha indignação com esse
processo. São vários presidentes de instituições que
foram, até aqui, absolutamente esquecidas pelo Governo do Distrito Federal, que agora, às vésperas do fim
do prazo, são chamadas com promessas de que terão
apoio em troca de filiação partidária. Essas instituições
deveriam já estar tendo, por obrigação do Governo do
Distrito Federal, o apoio do Governo do Distrito Federal
em função das causas que defendem. É isso.
Agora, quero registrar que, ao invés de desanimar, essa indignação nos anima e nos enche de força,
de ânimo, de entusiasmo para, efetivamente, enfrentar
esse processo político, construir uma alternativa política diferente para o Distrito Federal, porque tem que
ser diferente. Eu acredito que possa ser diferente, tem
que ser diferente.
Nós não podemos admitir que o Governo do Distrito Federal seja utilizado para chantagear as pessoas,
para pressionar as pessoas. Isso é uma coisa inadmissível em qualquer lugar do Brasil, em qualquer tempo,
mas isso está acontecendo, Senador Mozarildo, aqui
no Distrito Federal, na Capital da República, em pleno
século XXI. Isso é um absurdo.
Mas eu acredito, eu tenho convicção de que a
população brasileira, que foi às ruas, no mês de junho,
que protestou, que demonstrou indignação com essa
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política, com a maioria dos políticos e dos partidos políticos, com a forma com que estão atuando, saberá
dar respostas nas urnas e saberá contribuir para uma
melhoria efetiva da representação política no Brasil.
Eu quero aqui me congratular com todas as companheiras e todos os companheiros do PSB, do PDT
e dos diversos partidos do Distrito Federal, sejam eles
quais forem, que resistiram à pressão da máquina pública, que resistiram às pressões do poder econômico,
às promessas do poder econômico e se mantiveram
altivos nos seus partidos, sejam eles quais forem. Eu
tenho certeza de que essas pessoas poderão ir para
as ruas com dignidade, procurando o eleitor, pedindo
voto, e a população saberá reconhecer a coerência
desses candidatos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Ao cumprimentar V. Exª
pelo pronunciamento, quero registrar que estão aqui,
em nossas galerias, os alunos e alunas do curso de
ensino fundamental do Colégio Marista de Goiânia,
Estado de Goiás.
Sejam bem-vindos.
Concedo a palavra, neste momento, ao Senador
Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo, Srªs e Srs. Senadores, nesses dias não pode
haver outro tema.
Por mais que eu fale sempre aqui quase só de
educação, hoje não há como fugir: o tema é o caos
político que o Brasil vive. Caos político que já levou o
povo para as ruas para dizer que não está satisfeito
com privilégios, que eles acham que nós temos; com
a incapacidade de fazermos com que as coisas funcionem na velocidade; a ausência nossa dos grandes
problemas nacionais. O povo foi às ruas para se manifestar contra isso.
Mas parece que nós apenas vimos o povo nas
ruas e não ouvimos o povo nas ruas. Nós vimos o povo
nas ruas, mas não ouvimos o povo nas ruas. É como
se alguém ouvisse um grito fotografado. Um grito fotografado é visto. Ele choca, mas não é escutado. É o
grito da fotografia em outra dimensão. Não está dentro
da realidade.
É assim que eu acho que nós, os políticos do
Brasil, estamos vendo as manifestações. Não estamos
ouvindo. O que vimos nestes últimos dias? Migração
de um partido a outro, em busca de mais facilidades
eleitorais, oferecendo dinheiro público do fundo público
de campanha, do Fundo Partidário; oferecendo tempo
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de televisão, que é uma concessão do processo; não
somos donos cada um de nós.
Essa migração nos envergonha, desmoraliza completamente o quadro partidário e desmoraliza a nós,
que fazemos esse quadro partidário ou porque não
mudamos a lei ou porque nos utilizamos dos métodos.
Falam em 100 Parlamentares que mudaram de
partido. Estes têm de assumir a responsabilidade deles
de terem mudado de partido, e nós temos de assumir
a nossa de não termos criado um mecanismo diferente, de não termos criado um mecanismo que fizesse a
política funcionar sem esse tipo de coisa.
Ontem, a gente viu a candidata com 20 milhões
de votos impedida de disputar a eleição, e não dá para
dizer que os juízes erraram. Não dá, primeiro, porque
eu nunca digo que juiz errou, porque, aí, eu estaria
julgando o juiz e quem julga é ele; segundo, porque,
aparentemente, ela não cumpriu as condições – não
cumpriu por razões que a gente sabe, de perseguição, por razões de inoperância dos cartórios, mas,
no fim, o juiz chega ali e diz: “Como eu vou aprovar?”
Não consegue.
Agora, como a gente cassa uma candidata com
20 milhões de votos? Porque o sistema está tutelado.
Nós vivemos num processo em que nós, políticos, e
nós, eleitores, estamos tutelados. Estamos tutelados,
por exemplo, pelos partidos, porque só se pode ser
candidato sendo filiado a um partido e o partido querendo. As pessoas se esquecem, Senador Mozarildo,
mas, para ser candidato, não basta ser filiado. É preciso que o partido ponha seu nome na nominata, e a
gente sabe que, num partido que tem dono, o dono
põe você ou tira você da nominata se quiser. Então,
estamos tutelados pelos partidos, mas, mais do que
isso, pelos dirigentes dos partidos, que nem sempre
representam um processo de eleição democrático e
nem para a democracia.
Nós estamos tutelados pela Justiça. Tudo é feito
conforme os juízes, como, ontem, a gente viu.
Por que não deixam que seja candidato, livremente, quem quiser, desde que tenha uma base de apoio?
Aí, você faz a tutela pelo eleitor. Se você disser: quem
quiser ser candidato a Presidente pode ser. Não precisa
de partido, agora, tem de ter um milhão de assinaturas,
ou dois milhões de assinaturas indicando-o. Pronto.
Aí, a tutela é por um milhão! A tutela é para quem é
capaz de conquistar o apoio de algumas centenas de
milhares de pessoas e que se apresente.
Dificilmente ganha uma eleição um candidato
sem partido. Aliás, dificilmente consegue-se um milhão de assinaturas de apoio a um candidato se não
houver um partido por trás, mas se alguém conseguir
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isso... Por que os partidos não querem aquele tipo de
candidato? Tem que deixar.
Estamos tutelados.
Para isso, precisamos de uma reforma política,
e essa reforma não pode ser pequena, e ela não será
feita grande por nós. Tem de ser, sim, por um grupo de
pessoas com a única tarefa de elaborar essa reforma,
o que a gente chama por aí de uma constituinte exclusiva, que não vai mexer no corpo da Constituição
inteira, vai mexer naquilo que se refere a essa maneira
errada de se fazer política que o Brasil vem seguindo.
Uma constituinte exclusiva em que todos os que fizerem parte dela ficarão impedidos de serem candidatos
por 20 anos, 30 anos, daí para frente, ou até por toda
a vida, que cada um que quiser ser constituinte queira
ser pai da Pátria, e não candidato na política.
Eu acho que isso aí poderia trazer algumas mudanças, como, por exemplo, Senador, algumas coisas que eu acho que a gente não vai conseguir fazer:
acabar com as coligações no primeiro turno. É uma
vergonha isso. Isso é usado para trocas de favores. É
partido? Então, tem que lançar candidato a presidente,
a governador, a prefeito.
Eliminar os fundos partidários com recursos públicos. O partido é uma entidade que não é do Estado,
é uma entidade da sociedade. A sociedade pague, os
filiados paguem, os filiados contribuam, como contribuem com as igrejas, como contribuem com os clubes,
como contribuem com as ONGs. Por que você paga por
um partido de que você não gosta? As pessoas não
sabem, Senador Mozarildo, mas elas estão pagando
com dinheiro delas, dos impostos que elas pagaram,
para financiar partido que elas não escolheram, porque o fundo é rateado com base no número de Deputados, o que cria outra distorção. Por que a gente
não diz: partido é financiado por seus associados, por
seus simpatizantes?
Proibir financiamento de campanha por pessoas
jurídicas, um projeto do Senador Jorge Viana, e limitar
o valor das doações particulares.
Permitir apenas uma reeleição para os cargos.
Redefinir a forma de escolha dos Ministros do
Supremo e do Tribunal de Contas. Para o Tribunal de
Contas, eu acho que devia ser concurso público. O
Supremo devia ser um processo em que se envolvesse, ao mesmo tempo, Executivo, Legislativo e o próprio Judiciário. Hoje, não, o Executivo escolhe, manda
para a gente, e a gente faz uma sabatina de fachada e
nomeia. Esta semana, um senhor, indicado pela Presidenta Dilma, que passou numa sabatina no Congresso,
foi nomeado presidente – eu acho – na Anvisa, teve de
renunciar por suspeitas. Como a gente fica? Eu não
vi nenhum Senador que é da Comissão que o saba-
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tinou pedindo desculpas porque não analisou bem o
currículo do “cara” ou, até melhor, a ficha corrida dele.
Criação de mecanismos para a cassação de mandatos pelo eleitor. Muitos países já têm essa experiência.
Eleição por voto distrital para vereadores e prefeitos. Acho que seria uma coisa interessante.
Limitar o horário eleitoral apenas às falas dos candidatos, sem marketing, para baixar o custo, para não
precisar ficar pedindo dinheiro para financiar campanha.
O fim do voto secreto, como defende o Senador
Paim. E eu defendo mais: o fim do voto por liderança,
porque fico envergonhado quando vejo o Presidente
dizer: “Quem estiver de acordo fique como está”. A
gente nem sabe o que é que está sendo votado. Se
o voto fosse nominal, a gente não votaria sem saber
o que era. Mas, hoje, fique como está quem está a
favor. No outro dia, lê-se no jornal que você aprovou
coisas de que discorda. Isso porque, por uma questão
de desatenção qualquer, não levantou o braço para dizer que era contra, ou espirrou, ou fez um movimento.
Você estava parado, ficou parado. Tem que acabar com
o voto de liderança tanto quanto com o voto secreto.
Adoção de consultas populares por meio das
modernas tecnologias de comunicação. Isso é possível, gente!
Perda de mandato do parlamentar nomeado para
cargo de ministro ou secretário. Porque uma maneira
que hoje o Poder Executivo tem de dominar o Parlamento, tira um vereador e coloca como secretário da
prefeitura. Se o suplente começar a não votar como
o prefeito quer, ele manda o secretário dele, e assim
em muitos lugares. Se você quer ser ministro, vá ser
ministro, mas abra mão do seu cargo. Como, aliás, no
Brasil, o caso do Banco Central. O Henrique Meirelles
foi eleito deputado. Quando foi convidado pelo Presidente Lula para ser Presidente do Banco Central, ele
renunciou ao Banco Central. Isso deveria valer para
todos os ministérios, todas as secretarias.
Eu creio que a gente deveria acabar com o nosso
recesso parlamentar e fazer como todo trabalhador,
ter férias de 30 dias.
O registro dos compromissos de campanhas devia ser feito, para que o eleitor saiba se o candidato
dele cumpriu ou não. Não vai ficar só na conversa, na
promessa, no santinho; ele tem que registrar num cartório os seus compromissos de campanha.
A limitação de benefícios específicos da classe
política. A gente tem que começar a ter benefícios
dentro dos limites do aceitável pelo povo.
Começar a usar os serviços públicos. O povo quer
que nós usemos os serviços públicos pelos quais somos responsáveis. O povo quer que a gente use saúde
pública, que a gente use a educação pública.
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Criar – o que foi recusado recentemente, um projeto meu, uma coisa que seria até positiva para nós –,
nossa declaração de Imposto de Renda passar por uma
malha fina da Receita, para alertar-nos sobre os erros
que a gente comete – e a gente comete. Se houvesse
esse princípio de toda declaração de Imposto de Renda
de Parlamentar passar por uma malha fina, nós não
teríamos passado o constrangimento de que, durante
anos e anos, o Senado não nos descontava parte do
Imposto de Renda, que ficamos devendo. Criou-nos
essa vergonha e um problema financeiro para pagar.
Eu gostaria demais de ter uma assessoria melhor do
que a do contador que já consulto para saber se a minha declaração está bem ou não.
Para não continuar falando e falando, cito, por
último, a eliminação do foro especial.
Essas são coisas que o povo está querendo e
que, a meu ver, a gente não vai conseguir aprovar nas
velocidades necessárias para entrar nas eleições. Por
exemplo, já não aprovamos para esta eleição. Aprovaremos para 2018? Talvez, não. A saída é um grupo
de pessoas que se dedique a isto: fazer uma reforma
naqueles aspectos da Constituição que dizem respeito à política, ao funcionamento da política, à relação
do eleitor com o candidato e do eleito com o povo. É o
eleitor com o candidato, e o eleito com o povo. A gente
tem que criar isso.
O povo foi para a rua pedir. É preciso que, além
de ver o povo na rua, comecemos a ouvir o povo na
rua também.
Era isso, Sr. Presidente. Mas o Senador Paim
pediu a palavra, que eu passo a ele para um aparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – É muito rápido, Senador Cristovam. Primeiro,
quero cumprimentá-lo. Nunca tive dúvida quanto à
sua posição em relação ao voto secreto. V. Exª usou
um termo que eu até já reproduzi em palestras que
fiz sobre o tema. Digo o que V. Exª disse da tribuna:
que se sente envergonhado na hora de votar. E cito,
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inclusive, a origem dessa argumentação; da vergonha
de votar secretamente para a população nunca poder
ficar sabendo como é que o senhor votou na verdade.
Embora o senhor diga, ela sempre tem o direito de ficar na dúvida. Por isso, meus cumprimentos por essa
posição em relação ao voto secreto. E, no fim, quero
dizer que concordo com tudo que o senhor elencou aí,
porque penso assim mesmo, inclusive sobre a candidatura avulsa. Casualmente, temos projetos idênticos,
não é? E V. Exª levanta agora: quem deve fazer a reforma política? Não adianta. Quem está aqui dentro,
em sua ampla maioria, os partidos farão a reforma
política olhando – desculpe-me a expressão – para o
seu umbigo, para o seu mundo, para a sua realidade
partidária. E por isso V. Exª tem levantado, há muito
tempo – e eu endosso –, que haja um grupo específico. Não sei nem se o nome seria Assembleia Nacional
Constituinte, exclusiva para a reforma política. Enfim,
um grupo de pessoas que elaborasse o projeto da reforma política – a proposta é sua – e que não poderia
ser candidato, inclusive na sequência imediata, pelo
menos na sequência imediata. Vejo com muita simpatia
– eu que estou há muito tempo na política – essa sua
proposta de não permitir mais que uma reeleição ao
mesmo cargo; pode disputar outros cargos, mas pelo
menos no mesmo cargo. Enfim, meus cumprimentos
a V. Exª. V. Exª sabe que sou um admirador do seu
mandato, pela sua história de vida, que é um exemplo
para todos nós. Parabéns.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) Obrigado, Senador Paim.
Encerro, portanto, Senador Mozarildo, dizendo: é
preciso que, além de ver o povo na rua pela televisão,
comecemos a ouvir o grito do povo que vem da rua.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a
tratar, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 31 minutos.)
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