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de Gaurama, Estado do Rio Grande do Sul...........
Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de
2013, que aprova o ato que outorga autorização à
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de São João do Manteninha, Estado de Minas Ge�
rais..........................................................................
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difusão comunitária na cidade de Campo Largo do
Piauí, Estado do Piauí............................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 306, de 2013,
que aprova o ato que outorga autorização à ASSO�
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na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catari�
na............................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 307, de 2013,
que aprova o ato que outorga autorização à ASSO�
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TÁRIA DE TIRADENTES DO SUL para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
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ência modulada na cidade de São Luiz Gonzaga,
Estado do Rio Grande do Sul.................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 312, de
2013, que aprova o ato que renova a permissão ou�
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na cidade de Sombrio, Estado de Santa Catarina..
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102

Pág.

e a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que
institui normas gerais para licitação e contratação
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Mercosul, sediado na cidade de Montevideu, no
Uruguai, e comunica que estará ausente do País
no período citado. Senador Paulo Bauer................
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período de 10 a12 de novembro de 2013. Senador
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Senador Luiz Henrique...........................................
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Mata........................................................................
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de 2013. Senador Casildo Maldaner.......................
Requerimento nº 1.257, de 2013 que solicita
informações à ministra-chefe da Casa Civil da Pre�
sidência da República, relativas ao Plano Integra�
do de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e
ao Programa “Crack, é Possível Vencer”. Senador
Aécio Neves...........................................................
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Requerimento nº 1.258, de 2013 que solicita
que sejam prestadas pelo ministro de Estado da
Defesa, informações relativas ao Plano integrado
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e ao
Programa “Crack, é Possível Vencer”. Senador
Aécio Neves...........................................................
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“Crack, é Possível Vencer”. Senador Aécio Neves..
Requerimento nº 1.262, de 2013 que requer
autorização para desempenho de missão no exte�
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Vanessa Grazziotin.................................................
Requerimento nº 1.266, de 2013, que requer
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Missão destinada a verificar, in loco, o não cumpri�
mento bilateral do Acordo firmado entre o governo
brasileiro e a república venezuelana que estabelece
zona non-aedificandi na fronteira entre os respec�
tivos países, no período de 7 a 9 de novembro de
2013.Senadora Angela Portela...............................
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Requerimento nº 1.267, de 2013, que requer
inserção em ata de voto de aplauso a Eduardo Go�
mes, pecuarista, leiloeiro e engenheiro civil, pela
idelização e realização do Leilão Pecuária Solidária,
evento bienal que arrecada doações para diversas
entidades e projetos sociais que cuidam de pes�
soas necessitadas no Tocantins. Senadora Kátia
Abreu......................................................................
Requerimento nº 1.268, de 2013 que requer
seja consignado voto de aplauso pelos 50 anos de
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Agostinho”, do Município de Santarém, Estado do
Pará.Senador Flexa Ribeiro....................................
Requerimento nº 1.269, de 2013, que solici�
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participar da Sessão Preparatória, da Sessão Es�
pecial e da XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento
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novembro de 2013, na cidade de Montevidéu, no
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nesse período.Senador Antonio Carlos Valadares..
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to de Laila Lontra Pinheiro, esposa do ex-deputado
Ibsen Pinheiro, com a devida apresentação de con�
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Miranda...................................................................
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cionado pela presidente da república a respeito do
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Paulo Paim..............................................................
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Ata da 186ª Sessão, De Debates Temáticos,
em 24 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros

(Inicia-se a sessão às 10 horas e 52 minutos
e encerra-se às 14 horas e 34 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão, como todos sabem, destina-se
a debates temáticos sobre o Pacto Federativo.
Já contamos, na nossa Mesa, com a honrosa presença do Ministro de Estado da Fazenda Guido Mantega, já contamos também com a honrosa presença do
Senador Walter Pinheiro, que propôs a realização da
sessão de debates temáticos, já contamos também,
na nossa Mesa, com a honrosa presença do Senador
Lindbergh Farias, que é Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos. Convido com satisfação para
compor a Mesa o Governador do Estado do Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa; convido também para
compor a Mesa, com muita satisfação, o Governador
do Estado de Alagoas Teotonio Vilela Filho. (Pausa.)
Inicialmente, Srs. Senadores, nós gostaríamos
de, em nome de todo o Senado, desde já agradecer a
presença do Ministro Guido Mantega, dos Governadores. Apesar de seus afazeres, que são muitos e complexos, o Ministro e os Governadores se prontificaram
a comparecer a esse debate, como, aliás, fizeram a
Ministra Cármen Lúcia, o Ministro Alexandre Padilha
e a Ministra Miriam Belchior, quando abordamos a reforma política e as perspectivas para o financiamento
da saúde pública brasileira.
Portanto, desde já, muito obrigado a todos por
prestigiarem esta Casa neste debate.
Esta terceira sessão temática se propõe, como
todos sabem, a aprofundar os debates sobre um novo
Pacto Federativo para o nosso País. O Brasil apresenta,
como todos sabem, uma boa saúde financeira, tem um
quadro de pleno emprego e a atratividade do primeiro
leilão do pré-sal nesta semana são indicadores de que
estamos verdadeiramente no rumo certo.
Entretanto, há ainda desconfianças que precisam
ser dissipadas, notadamente no ambiente produtivo.

Tenho certeza de que a equipe econômica e o Governo,
como um todo, estão atentos a estes sinais a fim de que
recuperemos um ambiente favorável ao investimento.
Nessa perspectiva, é fundamental que o Senado
Federal assuma o protagonismo, como já vem fazendo, na busca de uma fórmula equânime e justa para a
distribuição dos recursos arrecadados pelos impostos
pagos pela população.
Ainda hoje, após 25 anos da promulgação da
Constituição Federal, são muitas as ponderações quanto à distribuição da receita dos impostos entre a União,
os estados e os municípios. É o Congresso Nacional,
como todos sabem, também o espaço para discutirmos
e decidirmos sobre a melhor conformação de nosso
Pacto Federativo.
Particularmente, o Senado é onde recai a responsabilidade de trabalhar para que o Pacto atenda a todos
os entes federados, respeitando as peculiaridades e
necessidades de todos eles. Desta forma – reitero –,
o Senado se faz imprescindível para a construção de
um Pacto Federativo que contemple a todos e que, ao
mesmo tempo, permita a representação eficiente dos
entes federados de economia mais frágil.
A divisão da receita dos impostos, a questão do
ICMS, o indexador da dívida dos Estados, os fundos
de compensação e de desenvolvimento regional e a
convalidação dos investimentos são assuntos inafastáveis sobre os quais devemos nos debruçar. Várias
propostas surgem a cada dia, tentando uma distribuição mais justa para os entes federativos, com o objetivo de recuperar a capacidade de investimento de
estados e municípios.
Conjuntamente com o Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves,
promovemos uma reunião com os governadores e
prefeitos para discutirmos o Pacto Federativo. Ontem
mesmo, como todos acompanharam, a Câmara dos
Deputados aprovou o texto pelo qual as dívidas dos
Estados e municípios – pouco menos de 200, dos mais
de 5 mil Municípios – serão corrigidas pela taxa básica
de juros (Selic), atualmente em 9,5% ao ano, ou pelo
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IPCA mais 4% ao ano, o que for menor. Atualmente,
os Estados e Municípios pagam ao Governo uma correção de IGP-DI mais 6% ao ano, IGP-DI mais 7,5%
ao ano ou IGP-DI mais 9% ao ano, o que é verdadeiramente inaceitável.
Também obtivemos a informação do Senador
Lindbergh Farias, que é Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, de que estamos muito próximos
a um acordo para votar o Projeto de Resolução nº 1,
com a reforma do ICMS. Consequentemente, teremos
a convalidação dos incentivos no Confaz.
No ano passado, aprovamos, Ministro, aqui, no
Senado Federal, a proposta para modificar a sistemática
de cobrança do ICMS de mercadorias e prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal
sobre as operações e prestações realizadas de forma
não presencial.
Da mesma forma que daremos celeridade, no
Senado, à troca de indexador das dívidas estaduais,
aprovada na Câmara, esperamos também, em contrapartida, que a Câmara dos Deputados priorize a partilha do comércio eletrônico, não presencial.
A medida se justifica com a extraordinária expansão do uso da internet, que instituiu o chamado
comércio eletrônico, em que o comprador é exposto a
uma variedade de produtos e preços sem precedentes
em nossa história econômica.
O pleno emprego e a expansão da renda impulsionaram mais ainda o setor e a inclusão de mais
camadas sociais.
A nova realidade trouxe, como todos sabem,
muitos benefícios para o cidadão comum, mas também muitas distorções. A maioria das lojas virtuais é
sediada em poucos estados, os mais ricos e desenvolvidos da Federação. Atualmente, o consumidor de
um Estado que adquire produto de uma loja virtual em
outro Estado paga o ICMS na origem da mercadoria.
A nossa proposta foi a de sujeitar essas operações ao mesmo tratamento dado às vendas que se
realizam entre empresas de estados diferentes, e foi
aprovada por unanimidade no Senado Federal. Dessa
forma, caberá ao Estado de localização do destinatário
da mercadoria o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna e a alíquota interestadual.
Somente no ano passado, o comércio eletrônico
movimentou mais de R$19 bilhões. Observem a importância dessa proposta para o equilíbrio fiscal e, por
consequência, para o Pacto Federativo, considerando
que, quando as atuais regras de distribuição foram colocadas na nossa Constituição, em 1988, o comércio
eletrônico ainda nem existia.
Nunca é demais, Ministro – e faço isso logo no
início desta sessão temática –, lembrar que, quando
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acabamos com a guerra dos portos, o Governo assumiu o compromisso com o Senado e com o País no
sentido de ajudar na aprovação na Câmara dos Deputados da partilha dos impostos do comércio eletrônico.
Não podemos encerrar este ano, portanto, sem
que esse compromisso, de lado a lado, seja cumprido.
Dou ênfase à matéria porque, como todos sabem, fui o
Relator e participei em todos os momentos de toda a
negociação. Também como Relator e como Presidente do Senado Federal, eu me sinto obrigado a trabalhar para honrá-la. Estaremos atentos para as ideias
criativas que possam contribuir para o fortalecimento
de nossa Federação e, sobretudo, que permitam uma
melhor distribuição de riqueza do nosso País.
Antes de conceder a palavra ao Governador Teotonio Vilela, eu queria lembrar aos Srs. Senadores
que, depois de um esforço monumental, o Congresso
Nacional apreciou os vetos da Presidente Dilma à Lei
dos Royalties. Logo depois da derrubada dos vetos,
houve uma liminar do Supremo Tribunal Federal. Já
estivemos em algumas oportunidades no Supremo
Tribunal Federal, conversando inclusive com alguns
Ministros e, especialmente, com Ministra Cármen Lúcia.
É muito importante que essa mobilização dos governadores continue, para que tenhamos, em curto espaço
de tempo, a definição sobre os royalties, a partir da
decisão do Congresso Nacional.
Isso, com relação ao equilíbrio fiscal que se quer
para o Brasil, será fundamental, muito importante, sobretudo para Estados e para Municípios brasileiros.
Vamos estabelecer um tempo inicial para o debate. Vou conceder a palavra, inicialmente, aos dois
Governadores. Eu a concederei primeiramente ao Governador Teotonio e, em seguida, ao Governador Silval, e cada um falará inicialmente por até dez minutos.
Com a palavra, o Governador Teotonio Vilela.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO – Exmo Sr. Presidente do Senado, Renan Calheiros, é uma honra
voltar a esta tribuna do Senado presidido por V. Exª,
meu conterrâneo.
Ministro da Fazenda, Guido Mantega; colega Governador Silval Barbosa, do Estado do Mato Grosso;
senhores membros da Mesa; Srªs e Srs. Senadores,
nada mais apropriado do que uma sessão como esta,
especial, para discutir assuntos federativos, porque
este Senado é a Casa da Federação.
A Federação, se olharmos o foco dos seus princípios, está ferida. Os Estados brasileiros, ao longo do
tempo, desde a Constituição de 1988, vêm perdendo
progressivamente receitas e espaço no chamado bolo
federativo. Têm aumentado substancialmente suas despesas, dado o aumento das suas obrigações. E o mais
grave é que isso tem ocorrido ampliando as distorções
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e os princípios federativos. Cada vez mais, Estados
mais ricos se distanciam dos Estados mais pobres.
De forma institucional, aumentaram as obrigações
dos Estados devido também aos avanços da sociedade, da dinâmica da sociedade.
Quanto à segurança pública, por exemplo, o advento do crack mudou o paradigma da segurança
pública. Hoje, os Estados investem muito mais em
segurança do que se investia antes. Para que os Srs.
Senadores e as Srªs Senadoras tenham uma ideia, a
média de investimento em segurança pública no Estado de Alagoas, a média anual, era de R$9 milhões,
ou seja, menos de R$1 milhão por mês. Essa era a
média histórica. Nos anos de 2012 e de 2013, nós
estamos investindo em segurança pública R$200 milhões. Isso implica mais despesas com pagamento de
pessoal, mais policiais nas ruas, mais presídios, mais
presos evidentemente, porque esse é um processo
integrado. O aumento é muito grande. A mesma coisa
ocorre na saúde.
Enfim, muitos paradigmas mudaram, e o Congresso Nacional precisa acompanhar essas mudanças. As
votações que aqui têm acontecido não têm...
Sr. Presidente, o senhor reuniu os governadores,
todos estiveram presentes, foi estabelecida uma pauta, uma agenda de trabalho, muita coisa foi votada. Os
royalties foram votados, mas isso está empacado. É
claro que essa não é responsabilidade do Congresso
Nacional. Mas, até hoje, os Estados não tiveram nenhum resultado em relação à votação dos royalties,
porque há uma liminar da Ministra Cármen Lúcia, no
Supremo Tribunal. Foi um sonho, foi uma verdadeira
guerra a luta para a votação daqueles royalties, e o
resultado não aconteceu.
O Pasep foi votado aqui, o Congresso aprovou as
mudanças solicitadas, mas houve o veto do Executivo.
O Pasep é uma subtração violenta dos parcos recursos
dos Estados. Aqui, quero fazer um apelo ao Ministro
Mantega, para que, juntamente com o Congresso, nós
possamos rever a questão do Pasep.
O FPE foi votado, e o Congresso o aprovou. Meu
Deus do céu, quando é que vão surgir os resultados
das alterações do FPE aprovadas pelo Congresso?
Para a nossa Alagoas, Presidente Calheiros, da forma como está, outras gerações vão se beneficiar das
alterações do FPE.
Sobre o comércio eletrônico V. Exa falou no discurso de abertura desta sessão. O comércio eletrônico é uma realidade. A internet já existe há mais de
uma década. Essas compras não presenciais hoje têm
proporções muito significativas no montante dos negócios. O Senado votou. Por que a Câmara não vota?
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É importante isso. É uma questão de justiça. É uma
questão de respeito ao princípio federativo.
Precisamos votar a emenda que não permite lei
que onere os Estados. Não se pode criar PEC disso
e PEC daquilo onerando os Estados. Isso é feito para
atender de que forma aos Estados, que já estão extremamente penalizados? É muito importante, Presidente
Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a votação
da emenda que não permite lei ou qualquer processo
legislativo que onere os Estados sem apontar a origem dos recursos.
Por fim, Presidente – já encerro –, falo do indexador. Quero parabenizar a Casa. A votação de ontem
na Câmara dos Deputados foi muito importante. Isso
não é definido da forma como gostaríamos. No Estado
de Alagoas, nada vai ser alterado em termos de caixa.
As nossas agruras continuam, porque 15% da receita
líquida do Estado estão comprometidos para pagar a
dívida, mas nós temos de aplaudir, porque esse é um
avanço significativo. No caso de Alagoas, isso reduz
substancialmente o resíduo da dívida, melhora muito
o perfil dessa dívida para o futuro e faz justiça a um
Estado que, desde o início, tem sido penalizado.
Para os senhores terem uma ideia de como tem
sido cruel o pagamento dessa dívida por parte de Alagoas, um Estado como Alagoas é sangrado todos os
meses em R$50 milhões. Essa dívida foi contraída no
valor de 1,2 bilhão. Foi o valor inicial contratado. Nós pagamos 4 bilhões. Vou repetir: era 1,2 bilhão. Pagamos 4
e devemos 7. Então, dessa forma, nunca iríamos pagar.
O que está sendo votado e que virá para o Senado – foi votado ontem na Câmara – modifica esse curso, arruma o Estado para o futuro em relação à dívida.
Não é falaciosa a ideia, e os discursos têm sido feitos
no sentido de que o que foi votado beneficia somente o
Município de São Paulo, e não Alagoas, que é um Estado
pobre, que luta bravamente para superar as suas dificuldades, e temos superado. Um Estado que fez o ajuste
fiscal, que hoje atrai empresas, que tem investimentos
significativos, mas que sofre por conta das distorções
federativas, pelas agruras do dia a dia no seu custeio.
Esse Estado foi muito beneficiado com a mudança
dos indexadores que foram aprovados ontem, na Câmara, e é importante que seja aprovado neste Senado.
É um avanço significativo. Não resolve caixa. A
gente precisa ver, nesses outros processos que coloquei aqui, formas de o Congresso Nacional tirar os
Estados do sufoco. Mas é muito importante registrar,
Ministro Mantega, um avanço significativo para corrigir
as distorções da dívida dos Estados: a mudança no
indexador, que foi votada.
Sr. Presidente, era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Governador Teotonio Vilela e concedemos a palavra ao Governador do Estado de Mato Grosso, Silval Barbosa.
Com a palavra V. Exª.
O SR. SILVAL BARBOSA – Sr. Presidente, Renan
Calheiros; Ministro Guido Mantega; colega Governador
Teotonio Vilela; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiro, quero agradecer o convite para participar desta
sessão que trata do tema Pacto Federativo.
Nós, Governadores, já nos reunimos algumas vezes. Já tiramos carta Norte, Centro-Oeste, Nordeste. Já
tivemos a oportunidade de nos reunir conjuntamente
com a Mesa Diretora do Senado e da Câmara Federal,
na busca de soluções, ou até mesmo pedindo socorro.
Hoje, todos os Estados e Municípios passam por
uma dificuldade enorme nas questões de custeio, de
investimentos, do comprometimento com o pagamento
contraído da dívida de cada Estado.
Sr. Presidente, ontem, vimos, sim, avanços significativos, e quero parabenizar todos os Srs. Deputados
pela votação de ontem, da mudança dos indexadores da
dívida. Mas o que acontece com a votação de ontem?
Ela ajuda, alivia e faz com que os Estados antecipem
o pagamento da dívida, mas ela não nos dá nenhum
fôlego no momento para investimento, porque continua o mesmo comprometimento que pagamos hoje.
Em relação ao Estado de Mato Grosso, por exemplo, pagamos 15% da receita líquida. Se pagamos
R$1 bilhão neste ano, com a votação vamos continuar
pagando o mesmo R$1 bilhão. O que vai acontecer é
que vamos antecipar a dívida. Se temos 30 anos para
pagar, podemos pagar em 25, 24, ou 26, mas não temos folga para investimento nesse momento.
Nas cartas que tiramos das reuniões, pedimos e
achamos importante este indexador: a Selic ou o IPCA
mais 4%. Mas que ponham no mínimo 9% no comprometimento da nossa receita, para dar um alívio para
que os Estados possam fazer investimentos.
Hoje, Sr. Presidente, o nosso Estado é o maior
produtor de grãos deste País. Este ano nós produzimos 22 milhões de toneladas de milho e 24 milhões de
toneladas de soja. É o maior rebanho da Federação,
com 30 milhões de cabeças. A produção de algodão
é uma das maiores deste País, pois 50% da produção
nacional de algodão são feitas do nosso Estado.
O maior problema nosso hoje é logística. O Governo Federal vem fazendo a sua parte, vem fazendo esforços, vem investindo, mas o Estado, que tem
uma dimensão territorial como o nosso e uma superprodução como o nosso, fica sem capacidade de investimento com receita própria. Buscamos um fôlego
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para investimentos contraindo mais dívidas e quando
temos espaço no PAF.
Então, Sr. Presidente, o que nós queremos desta
Casa é fazer com que os Estados tenham capacidade
de investimento. Hoje, aqui, o Senador Teotonio já colocou: a nossa capacidade mal dá para custeios. Há
Estado que tem a preocupação de chegar ao final do
ano e não conseguir pagar o 13º. Essa é uma realidade. Os Municípios estão cada vez mais dependentes
do Estado. É uma corrente de dificuldades.
Vejo que esta Casa tem dado uma importância
muito grande a esse tema. O Ministro Guido Mantega
já se reuniu com os governadores para falar da reforma tributária, e este é o momento. Se nós não conseguirmos fazer com que essa proposta prospere agora,
neste ano, no ano que vem, certamente, nós teremos
dificuldade, devido às eleições.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, em nome dos demais governadores com os
quais já nos reunimos algumas vezes, ajudem-nos a
fazer prosperar essa proposta que passou na Câmara Municipal e a melhorar o comprometimento dos
Estados, que é o que mais pedimos neste momento,
porque todos os Estados, como eu já disse, têm as
suas dificuldades.
Quando o Brasil comemorou o crescimento do
agronegócio, do superávit de R$19 bilhões que houve no Brasil, o Estado do Mato Grosso contribuiu com
aproximadamente 60%. Parece ser um Estado que tem
a sua economia saudável. Quero dizer que, graças a
Deus, a economia do Estado de Mato Grosso está
superaquecida, graças ao agronegócio, à construção
civil, mas a Lei Kandir nos tira a possibilidade dos investimentos, porque, de toda essa riqueza que eu falei, que é produzida no nosso Estado, um total de 70%
saem desoneradas. Quanto àquela que é verticalizada
e industrializada, nós só conseguimos industrializar
através dos incentivos, que também geram riquezas
através do que é agregado em torno desses incentivos.
Então, Sr. Presidente, quando se fala na reforma
tributária, também tem-se que levar em conta que,
aprovando essa reforma, não há como não convalidar
todos os incentivos já concedidos até então, porque
Estados como o nosso, no centro do Brasil, para produzir e competir longe dos portos, só através desse
benefício, para que as indústrias possam estar próximas à matéria-prima.
(Soa a campainha.)
O SR. SILVAL BARBOSA – Sr. Presidente, aqui
fica a nossa posição, do Mato Grosso, mais uma vez
registrada, a mesma posição das cartas que já foram
tiradas e entregues nesta Casa, que é melhorar a pro-
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posta, mas fazer com que o comprometimento dessa
dívida possa ser aliviado pelo menos em 9%.
Espero que vocês tenham sucesso nessa matéria
ajudando os Estados.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedemos, com satisfação, a palavra ao Ministro Guido Mantega.
Com a palavra V. Exª.
Registro, com muita satisfação, a presença, nas
galerias do Senado Federal, dos estudantes do curso
de Direito do Centro de Ensino Superior de Catalão,
Goiás.
Sejam bem-vindos!
Com a palavra V. Exª.
O SR. GUIDO MANTEGA – Bom dia a todos!
Quero cumprimentar o Presidente do Senado, Senador
Renan Calheiros; cumprimentar o Governador Silval
Barbosa; o Governador Teotonio Vilela; os membros da
Mesa, Senadores Lindbergh Farias e Walter Pinheiro;
quero cumprimentar também os Senadores e as Senadoras que estão presentes nesta sessão especial.
Agradeço ao Presidente Renan a oportunidade
de estar aqui presente, nesta sessão especial, cujo
objetivo é discutir assuntos federativos.
Vim aqui justamente para discutir, não todos, porque são vários assuntos federativos. Estamos falando
aqui de uma Federação de 27 Estados, que é parecida
com a da União Europeia. A União Europeia também
tem 27 Estados, sendo que alguns Estados brasileiros são maiores do que os países da União Europeia.
Então, não é fácil conciliar os interesses e tratar dos
conflitos deste Pacto Federativo.
Eu queria abordar aqui dois problemas importantes do Pacto Federativo, que são as dívidas dos Estados
e Municípios e o conflito fiscal ou a chamada guerra
fiscal, que eu diria que está preocupando e trazendo
problemas para os entes federados.
Eu queria dizer que, embora o nosso Pacto Federativo tenha se defrontado com problemas e conflitos,
a ação conjunta dos entes federados tem tido um bom
resultado ao longo do tempo. Eu gostaria de poder dar
alguns exemplos em relação a isso, ou seja, os entes
federados tem conseguido implementar o desenvolvimento econômico e social nos seus Estados e nos
seus Municípios, e também tem ocorrido a redução
das desigualdades sociais entre os entes federados.
Então, apesar dos problemas, estamos avançando, e vou procurar mostrar isso aos senhores.
Os principais estímulos do Governo Federal estão
sob a forma de investimentos e esses investimentos
têm se avolumado nos últimos anos. Cito, aqui, o PAC
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(Programa de Aceleração do Crescimento), que só
no período de 2011 a 2013 executou R$665 bilhões,
entre investimentos públicos e investimentos privados.
Cito aqui, também, o Programa de Reestruturação
e de Ajuste Fiscal, o famoso PAF, que liberou espaço
fiscal para os Estados brasileiros, em 2011 e 2012, de
aproximadamente R$100 bilhões. Esse espaço fiscal
é exclusivamente para a realização de investimentos,
que são aprovados a priori e, depois, são financiados
pelas agências multilaterais, como o Banco Mundial,
o BID e mesmo o BNDES e bancos privados também.
Então, esse é um programa de vulto, com o qual
os Estados têm tido capacidade para realizar os investimentos.
Como nós passamos, nesses últimos dois ou três
anos, por uma situação um pouco mais difícil, sob o
ponto de vista da economia internacional e sob o ponto de vista do espaço fiscal, nós fizemos o Proinvest,
um programa de R$20 bilhões que foi mais ligeiro que
os outros programas e que liberou, ou está liberando,
ainda, para os Estados, R$20 bilhões, que estão sendo
utilizados também para fazer investimento.
Portanto, eu acredito que a necessidade de investimento dos Estados está sendo coberta por esses
empreendimentos. É claro que sempre é necessário
mais, porém, há já uma cobertura bastante razoável.
Além disso, temos feito mudanças na legislação
da Parceria Público-Privada, facilitando essas parcerias e dando vantagens. Essas parcerias estão sendo
adotadas, crescentemente, por Estados e Municípios.
São uma boa saída para a realização de determinados projetos.
Por fim, eu queria mencionar, aqui, o grande programa de concessões em infraestrutura, que estamos
implementando, já começamos a implementar, que vai
realizar um conjunto enorme de obras nos Estados e
nos Municípios espalhados pelo Brasil. É um programa
de aproximadamente R$500 bilhões. Na verdade, ele
é até maior, a partir de Libra, e permite a melhoria da
logística. O fundamental para os Estados brasileiros é
ter uma boa logística para poder escoar a produção,
para poder fazer intercâmbio, para realizar as exportações e demais atividades econômicas. É disso que
se trata nesse programa, que está descrito aí.
Alguns desses empreendimentos já estão em
funcionamento. Concessões dos primeiros aeroportos. Os aeroportos já estão sendo construídos e vão
terminar no inicio do próximo ano. Concessões do
setor elétrico, com linhas de transmissão e geração
de energia, fizemos várias este ano. Já fizemos uma
concessão importante de rodovia neste ano, e outras
virão até o final do ano.
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Eu quero destacar aqui a concessão ou a partilha, que não é exatamente uma concessão, mas é um
regime de partilha, de Libra, que está implementando
o maior empreendimento econômico que já se fez no
Brasil. Vamos compará-lo, por exemplo, à construção
de uma estrada. Qualquer uma das estradas que vamos leiloar são estradas cujo investimento é da ordem
de R$6 bilhões, R$8 bilhões ou R$10 bilhões, dependendo da estrada ou da ferrovia. Esta é a ordem de
grandeza: cerca de R$10 bilhões a serem implementados ao longo do tempo.
É importante, claro. Porém, o empreendimento
Libra implicará um volume de investimento de US$180
bilhões – só Libra! – nos próximos 35 anos. Vou repetir: vai implicar investimentos de US$180 bilhões, que
hoje, aproximadamente, são R$450 bilhões ou R$500
bilhões. É um investimento muito poderoso, porque é o
investimento que vai criar um poder amplificador. Existe
uma cadeia produtiva no Brasil que está conectada ao
setor de petróleo e gás, que é a implantação de estaleiros. E há cinco novos estaleiros produzindo navios,
plataformas, barcos. Outros talvez sejam necessários
para dar conta desse novo empreendimento e de outros que virão nessa área.
Desenvolvimento tecnológico. São US$30 bilhões de investimento e avanço tecnológico, porque
é um empreendimento de última geração, de quinta
geração tecnológica, com o Brasil se habilitando para
poder explorar águas profundas. São exploração a 7
mil metros de profundidade. Não é qualquer tecnologia. Estou vendo aqui o Senador Delcídio, que já foi da
Petrobras e conhece esses assuntos melhor que eu.
Além disso, vai gerar vários empregos e um excedente de petróleo que será exportado no futuro.
Somente Libra vai produzir, quando tiver madura sua
produção, cerca de 1 milhão de barris/dia. A ANP fala
em 1,4 milhão. De 1 milhão a 1,4 milhão. Hoje, estamos
produzindo 2 milhões de barris/dia. Então, só Libra vai
acrescentar 50% a nossa produção diária. Portanto, é
bastante importante para o País. Sem dizer que todo
rendimento de Libra que vai para o Governo Federal
será canalizado para o fundo social que vai financiar
a educação.
Portanto, são várias as repercussões e as implicações desse grande empreendimento. Estou dizendo,
é o maior empreendimento já implantado no País, que
deixará uma marca importante e terá repercussões para
as próximas gerações, embora daqui a dois anos já
tenhamos o primeiro petróleo sendo extraído de Libra.
Mas demora um tempo até que se atinja sua maturidade. Isso deverá acontecer em 2018, 2020. Não será
para nós, mas será para as próximas gerações. Acre-
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dito que vários dos senhores estarão aqui ainda nesse
período para usufruir desse resultado que será obtido.
Mas quero dizer, passando adiante, que nesse
período em que houve uma ação federativa conjunta,
houve um forte avanço no País na redução dos desequilíbrios regionais. Nos últimos dez anos, houve uma
importante redução dos desequilíbrios regionais.
Vou mostrar aqui um quadro com o crescimento do
PIB médio anual de 2000 a 2010, dados que tínhamos
disponíveis, não há dados até 2012. Vejam os senhores que, média anual, nesses dez anos, no Nordeste,
por exemplo, houve um crescimento anual do PIB de
4%. Portanto, 40% no período, multiplicando por 10.
Na Região Centro-oeste, 4,7%, como disse o Governador, uma das regiões que mais se desenvolve. O PIB,
em média, 4,7% ao ano, ao longo de dez anos. A Região Norte, 5,2% em média. A Região Sudeste, 3,4%.
É inferior aos demais, mas também é bom, bastante
significativo. E a Região Sul, 3,22% de média anual,
ao longo de 10 anos.
Portanto, a conclusão é a de que todas as regiões
cresceram, todas as regiões cresceram bem. Porém, as
regiões mais pobres cresceram mais do que as mais
ricas, diminuindo, portanto, a desigualdades. Houve
Estados, ao longo desses últimos anos, cujo PIB foi
superior ao PIB do País, que não foi pequeno, porque
a nossa média de crescimento do PIB, nos últimos 10
anos, de 2003 a 2012, foi de 3,6% em média, apesar
da crise. Foi alto.
Mas dos Estados mais pobres do Nordeste, do
Norte, etc., a taxa de crescimento foi maior. Portanto,
está havendo redução dos desequilíbrios regionais.
Isso pode ser visto também no próximo eslaide,
que mostra a evolução da renda do trabalho. Aí, pegando um período mais recente, de 2009 a 2012 – e
é cumulativo, portanto, não é média –, observamos o
mesmo fenômeno. Foi no Nordeste que houve a maior
elevação da renda do trabalho, que cresceu 23,9%
nesses 4 anos, enquanto na Região Sudeste, com
16,2%, também foi bom, mas foi menos do que na
Região Nordeste. No Sul, 3,6%; Centro-Oeste, 7,9%;
e Norte, 3,2%. Portanto, no Brasil todo, a renda do
trabalho está crescendo, e mais nos Estados ou nas
regiões mais pobres.
Eu quero dizer que todas essas iniciativas, como
aumento em investimentos e, certamente, aumento de
gastos de custeio que os Estados tiveram de fazer...
Todos estão gastando em educação e saúde por obrigações legislativas e constitucionais. Todos os Estados,
hoje, estão despendendo mais recursos com educação
e saúde e mais os investimentos que estão fazendo.
Mesmo assim, a dívida dos Estados brasileiros está
caindo. Isso é muito importante ser registrado.
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E digo que isso ocorre em todos os Estados.
Alguns mais, outros menos, mas todos os Estados
brasileiros estão reduzindo suas dívidas. Podemos
ver aqui a dívida líquida dos governos estaduais em
relação ao PIB.
Em 2001, 18% do PIB era a soma de todas as
dívidas estaduais; em 2002, chegou a 20%; e hoje é
de 10%.
Portanto, a dívida dos Estados brasileiros foi reduzida pela metade, o que mostra um bom desempenho fiscal dos Estados brasileiros. Aqui é sem exceção.
Alguns mais, alguns menos, mas todos reduziram e,
portanto, estão hoje em condições fiscais melhores
do que estavam no passado. É claro que, se você
conversar com o Governador, ele vai demonstrar as
suas aflições: “O dinheiro não dá, eu preciso de mais
recursos”. Porém, estão fazendo muitas coisas e com
as contas fiscais equilibradas.
O mesmo pode ser dito dos Municípios. A dívida
líquida dos governos municipais vem caindo também.
Chegou a 2,6%, e hoje é de 1,8% do PIB. Então, os
governos municipais também estão caminhando para
uma trajetória de solidez fiscal, melhorando suas contas públicas.
Outra maneira de demonstrar isso é na relação
entre a dívida e a receita: dívida consolidada sobre receita corrente líquida. Também é uma outra maneira.
Nós observamos que, no caso dos Estados, a média
da dívida era duas vezes a receita corrente líquida, e
hoje está a menos de uma vez a receita corrente líquida. Portanto, passou de duas vezes a receita corrente líquida para uma vez a receita corrente líquida,
o que, aliás, era um dos objetivos estabelecidos pelos
acordos de renegociação das dívidas, que foram feitos de 2007 até 2000. Então, estão sendo cumpridos
esses preceitos.
No caso da União, a trajetória também é a mesma. A dívida sobre receita também caiu: era três vezes,
3,3, e hoje é 1,9, no presente momento. Portanto, todos
os entes da Federação cumpriram uma trajetória de
saneamento fiscal e melhoraram suas contas públicas.
Na comparação internacional, o Brasil está bem
posicionado. Aqui, eu vou comparar as dívidas subnacionais, ou seja, as dívidas de Estados e Municípios.
Não há a dívida da União. Nós podemos ver que o
Brasil tem uma dívida bruta subnacional de 12,7% do
PIB. Está entre os países que têm menor dívida dos
entes subnacionais. É menor, inclusive, que a China e
outros países emergentes. Então, estamos bem controlados e em condições favoráveis.
Então, vamos abordar as duas questões que
mencionamos aqui: a questão de como melhorar ainda
mais as condições fiscais dos Estados e Municípios.
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Nesse sentido, está tramitando no Congresso,
tramitou na Câmara o Projeto de Lei Complementar nº
238, que diz o seguinte – aqui selecionei apenas uma
parte dos dispositivos que estão sendo aprovados –:
mudança do indexador das dívidas, que vou explicar
em seguida; utilização da Selic para o cálculo da dívida desde o início dos contratos, que seria retroceder
à Selic como indexador da dívida também no passado;
há também a proibição para Estados e Municípios de
emissão de dívida mobiliária, ou seja, nada muda em
relação a isso, porque já há uma resolução do Senado
nesse sentido. A lei só reforça.
No passado, isso aqui foi muito, digamos, traumático, porque permitiu que os Estados emitissem dívidas,
que ficaram sob controle. Além disso, quero lembrar
aos senhores que, embora essas medidas venham a
melhorar a condição fiscal dos Estados – as dívidas
vão crescer menos ou serão desidratadas –, o rigor
fiscal continua plenamente. Permanece em vigor a
Resolução nº 2.827, do Conselho Monetário Nacional,
que limita a tomada de crédito, limita o endividamento de Estados e Municípios. É uma lei muito rigorosa.
Ela foi feita no passado, e nós continuamos com ela
em vigor. Portanto, o fato de haver menos dívida nos
Estados e Municípios não significa que vai haver um
endividamento fora de controle. Não; o controle continua muito rigoroso, e nós continuaremos nessa trajetória de solidez fiscal.
Então, vou explicar esses dispositivos que se encontram nesse projeto de lei complementar que virá
a conhecimento e aprovação do Senado em breve.
Primeiro dispositivo: proposta da mudança de
indexador das dívidas. Por que isso? Porque, quando
esses indexadores foram escolhidos, ainda nos anos
90, para os Estados – a consolidação foi feita em 1997
–, o governo de então fez um trabalho muito bom de
consolidação das dívidas. Os Estados estavam endividados, alguns sob descontrole fiscal, então, foi muito bom que a União, o Governo Federal tenha feito a
consolidação. Alguns estavam, eu poderia dizer, sem
condições fiscais,
e foi feita uma restauração da situação fiscal. Então, a dívida foi consolidada, a União assumiu a dívida
e os entes federados passaram a dever para a União,
e dever pagamentos mensais para poder, depois, pagar essa dívida.
Na ocasião, foram escolhidos, como indexadores, o IGP-DI de 6% a 9%, que era um indexador menor do que a Selic. Os senhores estão lembrados, em
1997/1998, a Selic era muito alta, era um índice bem
alto por causa de problemas inflacionários, enfim, problemas que não vêm ao caso, e o governo de então
procurou dar um benefício para os Estados: o inde-
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xador menor que fizesse com que a dívida crescesse
menos. E assim foi feito.
Acontece que, com o tempo, as condições mudaram e os IGPs-DI, principalmente com mais 9%,
tornaram-se o indexador mais perverso, que aumenta
mais rapidamente a dívida dos Estados. No momento
presente, isso está acontecendo, conforme os senhores podem ver pelo quadro que está ali: no ano de
2013, o IGP-DI mais 6% está previsto fechar o ano
em 11,8%; o IGP-DI mais 9%, 14,8%; enquanto a Selic – isso aqui é média, não é Selic final de ano, mas
a média, contando desde janeiro até agora –, 8,4%; e
o IPCA mais 4%, 9,8%.
Portanto, os entes federados poderão escolher,
de acordo com a sua vantagem, um dos dois indexadores: a Selic ou o IPCA mais 4%, que deverá vigorar
já, se os senhores assim entenderem e aprovarem
dessa maneira, a partir de janeiro deste ano. E, só
com essa mudança, significa que a dívida dos Estados e dos Municípios, em vez de crescer a um ritmo
de IGP-DI – que é um ritmo mais rápido –, crescerá a
um ritmo mais lento. Crescerão, porém em um ritmo
mais lento, mais compatível com a nova realidade de
juros da economia brasileira. Já não temos aqueles
juros fantásticos, já não temos inflação alta, tudo está
sob controle, e, dentro dessas novas condições, adotar a Selic é um bom senso que deve ser praticado.
E também se faz a equidade, porque, o Governo
Federal estabeleceu o indexador, que corresponde ao
custo de rolagem da dívida do Governo Federal, porque
ele também rola sua dívida, também paga. Então, se
nós assumirmos a Selic – hoje a Selic é o indexador
mais justo para a dívida federal e dos Estados –, então, nós não estamos ganhando nada. Aquilo que nós
pagamos estamos cobrando dos Estados. Fica uma
situação mais equitativa.
A vantagem dessa mudança, que será retroativa
a janeiro deste ano, será em torno de R$15 bilhões só
para o ano de 2013. Significa que o crescimento das
dívidas dos Estados será R$15 bilhões a menor. Não
houvesse essa mudança, eles teriam crescido o que
devem crescer, que seria R$15 bilhões acima do que
crescerão com esse novo indexador.
Portanto, isso melhorará as condições fiscais de
Estados e Municípios. Mesmo que não resulte, digamos,
numa disponibilidade de recurso, de custeio imediato,
porque os Estados continuarão pagando 13%,14%,
15%, aquilo que está estabelecido, mas, com o tempo, com o encolhimento dessa dívida, poderão pagar
menos do que 13%, menos do que 12%. Ao longo do
tempo, isso vai melhorar, mesmo que não melhore de
forma imediata. É sempre melhor você administrar uma
dívida menor do que uma dívida maior.
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Só para mostrar a evolução desses indexadores,
vocês podem ver do lado esquerdo, em cor de abóbora,
que nós temos o período 1998 a 2001. Nesse período,
foi quando o Governo Federal deu a opção de mudar.
O custo Selic era um custo de mercado. Não estava
estabelecido, mas as dívidas estaduais eram roladas
a esse custo. Trocar a Selic – os senhores vejam que,
nesse período de 1998 a 2001, a Selic tinha crescido
22,7... O IPCA, que era a inflação, 6%. Então, vejam,
muito acima da inflação estavam crescendo as dívidas.
Ou, então, em relação a IGPs, nós podemos ver que
tanto o 6 quanto 7,5 ou 9 cresceram menos do que a
Selic nesse período.
Então, isso mostra que foi correto, o Governo Federal, na ocasião, colocou o IGP, e o IGP beneficiava
os Estados. Agora, ao longo do tempo isso mudou. Se
pegarmos 2009 a 2012, que está ali em azul, podemos
ver que a Selic é o menor indicador. Aqui é uma média
anual, não é acumulada, 10% ao ano, cresceu. Portanto, a dívida seria corrigida em 10%. Mas foi corrigida
de fato: aqueles que estão no IGP-DI mais 9%, 14,7%.
Portanto, 50% a mais de correção da dívida do
que seria pela Selic. Isso aqui beneficia praticamente
98% dos Municípios que têm dívida e que a dívida foi
reestruturada. Então, são 180 Municípios que tinham
dívidas, espalhados por todo o Brasil, que poderão
trocar por Selic o seu indexador, que é IGP mais 9%.
Bom, então, este é um ponto: a mudança do indexador daqui para a frente; porém, está sendo dada
uma outra possibilidade, que é a possibilidade de que
a Selic possa retroceder, ser utilizada desde o início
dos contratos. Então, cada um vai ter que fazer para
saber. Os contratos que foram assinados em 1997 foram os dos Estados, e aí os Estados se beneficiaram,
porque deixaram de pagar as taxas de mercado, que
eram acima da Selic ou a Selic, que era muito alta, e
passaram a pagar IGP-DI. Então, só alguns Estados
têm vantagens, porque eles, ao longo do tempo, pagaram menos.
Nós podemos ver aqui a Selic, de maio de 1997
a dezembro de 2002, que cresceu 1.000%, contra uma
inflação de 156; e a dívida cresceu isto: o IGP mais 9%
– portanto, todos aqueles Municípios que eu mencionei
–, 1.360%. E o IGP mais 6%, 820.
Portanto, de fato, houve uma elevação extraordinária da dívida, que se avolumou, tornou-se alguma
dívida impagável. Alguns Municípios pagam todo mês
ou pagam todo ano um volume importante, uma parcela da sua receita corrente líquida, em geral média
de 13% e, no final, continuam com uma dívida maior,
a dívida cresce. Por quê? Porque ela teve um crescimento exponencial nesse período. Agora nem é mais
isso, porque todos os indicadores se acalmaram. Mas,
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no passado, foi exponencial. Então, você ficou ali com
um grande abacaxi. E o que nós estamos fazendo é
desidratando isso, o que havia de excesso.
Não há nenhuma violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque nos contratos... A
Lei de Responsabilidade Fiscal diz que não se podem
mudar contratos, não se pode fazer reestruturação de
dívida. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos
possibilitando o uso da Selic, porque a Selic está nos
contratos, nos contratos de reestruturação da dívida.
Só que ela está, curiosamente, como um instrumento
punitivo. É assim: se o Governo atrasar os pagamentos
que devia fazer com indexador IGP-DI, paga a Selic
como punição. É que, naquele tempo, era punição porque ela era maior. Porém, já está no contrato, e nada
impedia que o Estado dissesse: “Bom, então eu vou
ser punido aqui.” É claro que os Estados não gostam
de atrasar porque há outras sanções. Mas está contida
já no contrato a possibilidade de usar a Selic. Portanto,
não há inovação, não há nenhuma mudança. Então,
em relação às dívidas dos Estados, era isso que eu
tinha a dizer.
A quem beneficia essa retrocessão da Selic? Não
beneficia os Estados que assinaram contratos em 1997,
que, para eles, naquela época, o IGP-DI era melhor.
Beneficia os entes federados que assinaram contratos
a partir de 1999 e 2000, quando houve uma inversão,
e a Selic ficou menor que o IGP-DI.
Então, isso beneficia dois Estados que assinaram depois essas reestruturações, que foram o Estado
de Alagoas e o Estado do Rio Grande do Sul, e 180
Municípios. Dentre esses 180 Municípios espalhados
pelo Brasil, de todos os Estados, está o Município de
São Paulo, mas estão também os de Cuiabá, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro. E quero dizer que o desconto maior não será para São Paulo, como tem sido
dito nos jornais. Pelo contrário, São Paulo é um dos
que têm uma redução percentual menor do que os
demais Municípios. Portanto, vai beneficiar todos esses Municípios que estão pagando IGP mais 9%. Só
três Municípios, desses 180, ficaram possibilitados de
pagar IGP mais 6% porque tinham algum patrimônio
para entregar, como fizeram os Estados, e diminuir,
pagar aqueles 20%.
Então, isso beneficia todos esses Municípios, e
eles estarão mais saneados, administrando uma dívida pagável. Eles vão pagar. Quando eles pagarem as
prestações, dali a um tempo eles vão quitar essa dívida
e vão se alinhar com uma boa situação fiscal. Embora,
como eu já demonstrei, a dívida de todos venha caindo. Portanto, continuaremos exatamente na mesma
trajetória de saneamento das dívidas e solidez fiscal.
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O segundo ponto que eu queria abordar é o conflito fiscal ou o conflito chamado de guerra fiscal, que
hoje, digamos, tira o sono dos Governadores.
O ICMS é tido hoje como um tributo problemático, não só pela complexidade da legislação – são 27
legislações diferentes, regimes diferentes – há um problema de acumulação de créditos que não são pagos,
então isso atrapalha muito a atividade empresarial.
Mas fundamentalmente esse regime, quando ocorre
a doação de incentivos sem aprovação do Confaz,
gera uma incerteza jurídica, isso é considerado inconstitucional. E as ações que têm sido interpostas no
Supremo têm sido acatadas. Eu diria que todas que
foram interpostas têm sido acatadas. Portanto, há um
problema e o problema é crescente. E há um conflito
crescente entre os Estados que não estão reconhecendo os créditos fiscais que lhes são transferidos, os
Estados que recebem mercadorias de outros Estados
desconhecem, não reconhecem e cobram novamente o
ICMS desses Estados. Então há um conflito, o conflito
vem se aprofundando e me parece que chegou a um
ponto em que há mais perdas do que ganhos com a
continuidade da guerra fiscal. Quer dizer, é um instrumento que até foi importante porque não havia outro
em algum momento, então não estou criticando aqui,
mas que chegou num ponto de exacerbação em que
é preciso aprimorar e mudar a lei.
E foi nesse sentido que nós apresentamos um
projeto de reforma do ICMS que vem sendo discutido
amplamente nesta Casa, principalmente na Comissão
da CAE, de Finanças – de Assuntos Econômicos, são
tantas, Finanças é na Câmara –, de Assuntos Econômicos. Eu já participei de vários debates ali, meus secretários executivos também participaram. É um debate
acalorado porque há conflitos entre os Estados, mas
certamente, se nós aprovássemos essa legislação nós
teríamos como grande ganho a redução da incerteza
jurídica, que hoje dificulta os investimentos, atrapalha
os investimentos, amedronta os empresários. Porque os
empresários que receberam subsídios no passado que
ainda estão presentes não sabem o que vai acontecer
com esses subsídios, se eles serão questionados pelo
Supremo, se eles serão glosados e se eles terão que
devolver esses subsídios e os governadores e secretários responsabilizados por algo que feria a legislação.
É um problema sério que vem se agravando.
Essa reforma reduziria os conflitos, não vou dizer que
vai acabar o conflito, porque sempre há um a ser administrado, mas reduziria e diminuiria a acumulação
de créditos.
Cabe destacar que, em relação ao ICMS, já demos um passo importante aqui, nesta Casa, quando
aprovamos o fim da guerra dos portos – chamada
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guerra dos portos –, com a redução da alíquota interestadual para produtos importados para 4%. Então,
nesse quesito, a reforma foi feita e já está com 4%;
agora, falta fazer o restante.
Desse novo modelo que V. Exªs já conhecem, só
vou dizer quais são os pontos básicos, que é reduzir a
alíquota interestadual de ICMS: 7%, 4% e, se não me
engano, mais uma alíquota de 10%, em até oito anos, é
uma escada que vai descendo aos poucos, e a criação
de um fundo de compensação de ICMS, responsável
o Governo Federal a ressarcir a arrecadação a menor,
em função da implementação dos novos percentuais,
e a criação de um fundo de desenvolvimento regional.
Este, sim, será o sucedâneo do incentivo fiscal, porque
ele também é um incentivo, só que, ao invés de ser um
incentivo, digamos, não constitucional, será um incentivo legal que dará aos Estados o recurso suficiente
para que eles possam atrair as empresas por outros
mecanismos que não simplesmente o subsídio fiscal.
E esse é um fundo que, na sua última versão, depois
de muita discussão e depois que cedemos bastante,
chegou a um volume de R$300 bilhões, R$297 bilhões,
R$298 bilhões até 2020, porque é gradual, com a participação de recursos orçamentários no valor de 25%
desse valor, e os demais seriam financiamentos em
situações muito convenientes que ficarão na mão dos
Estados, que poderão usá-los para fazer investimentos
em infraestrutura, facilitar a vida das empresas, criar
condições para que os Estados se tornem atraentes.
É muito dinheiro e corresponde àquilo que se deixa de
dar com os subsídios, não é?
E, para poder concretizar essa reforma, é preciso
convalidação dos benefícios já dados pelo Confaz, não
pelo Confaz, que já foram dados pelos Estados, que
teriam que ser convalidados pelo Confaz, e aí deixam
de romper, se tornam constitucionais, deixam de ser
inconstitucionais. Portanto, também cabe essa convalidação dos subsídios.
Bom, nós temos discutido esse projeto há algum tempo, temos nos defrontado com problemas ou
divergências entre os Estados, e o problema é que
não temos ainda conseguido um acordo geral entre
os Estados. Sempre, em algum momento, há alguns
Estados que colocam dificuldades ou que veem problemas nessa mudança. E é muito importante que
uma mudança dessa magnitude, que muda um tributo
fundamental para os Estados, seja feita de forma consensual, de forma que os conflitos sejam aplainados,
que não fiquem arestas. Essa é a nossa posição, porque senão, se você deixar muitos descontentes pelo
caminho, depois o projeto aprovado será fortemente
criticado. Surgirão críticas, surgirão divergências, e aí
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nós acabaremos não tendo o benefício de uma nova
estrutura tributária para os Estados.
E o segundo ponto, a segunda condição para que
possamos aprovar essa reforma, é que os recursos que
nós indicamos como possíveis no Fundo de Desenvolvimento Regional não sejam ultrapassados, porque
nós já chegamos ao valor limite. Nós começamos com
um valor mais baixo, e aí nós fomos evoluindo e chegamos a esse valor. Começou com o Delcídio e agora
com o Lindbergh. O Delcídio dizia: “não, esse valor está
bom, eles não vão querer mais”. Aí chegamos com o
Lindbergh, ele falou: “não, precisa aumentar um pouco”. Bom, aumentamos. “Agora esse valor está bom.”
Então não dá para aumentar o valor em relação
ao que nós apresentamos hoje, principalmente no que
diz respeito aos recursos da União, do Orçamento
Geral da União. Nós estamos com R$75 bilhões, não
é pouca coisa, e as contas fiscais não aguentam um
comprometimento de mais recursos da União.
Nós sempre temos que estar com as nossas atenções voltadas para o resultado fiscal, para o equilíbrio
fiscal. Nós temos que conciliar desenvolvimento com
solidez fiscal e não podemos nos afastar desse patamar que nós estabelecemos aqui.
Portanto, seriam somente – só não, R$75 bilhões
não são pouca coisa – R$25 bilhões de recursos orçamentários e R$75 bilhões de empréstimo. Portanto, se
conseguirmos superar essas divergências que ainda
persistem... Algumas foram superadas, mas você supera umas, como, por exemplo, os três Estados que
apresentavam problemas e tiveram seus problemas resolvidos. Surgiram, então, três novos Estados. Quando
vamos fechar, vêm mais três Estados e dizem: “Não,
eu não concordo com isso, com aquilo.” Então, esse
é o cuidado que temos de ter. A condução desse processo tem sido excelente, muito boa, é uma discussão de altíssimo nível. Quero cumprimentar a CAE e
o Senado, que têm conduzido esses trabalhos. É uma
matéria extremamente difícil, é uma reforma estrutural,
da estrutura tributária brasileira, é uma grande reforma. Porém, ela requer toda cautela para que a gente
possa, digamos, avançar realmente e não reproduzir
novos conflitos que estão por aí.
Muito obrigado. Era isso que eu tinha a dizer.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção inicial do Ministro Guido Mantega. Como todos
estão vendo, sem dúvida, esta sessão temática é uma
oportunidade única para aprofundarmos o tema e encaminharmos, como todos querem, aqui no Senado e
no País, soluções ágeis para recuperar a capacidade
de investimento dos Estados brasileiros.
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Concedo a palavra agora, com muita satisfação,
ao Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Senhores, quero fazer aqui uma
intervenção curta, mas direta. Acho que o Senado tem
de exercer agora o seu protagonismo neste tema. Esta
sessão temática tem de ser uma sessão que tenha
resultados concretos. Temos de organizar o nosso calendário para aproveitarmos o ano de 2013, como bem
falou o Senador Waldemir Moka na última reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos.
Nós sabemos que o tema do Pacto Federativo é
amplo, mas nós temos quatro questões que estão aqui
no Senado Federal: o Projeto de Lei das Dívidas, aprovado ontem na Câmara, está chegando à Comissão
de Assuntos Econômicos, cujo Relator é o Senador
Romero Jucá; todos nós sabemos que os fundos, a
Medida Provisória 599 caiu, o tempo expirou, mas nós
temos o PLS 106, de autoria do Senador Paulo Bauer,
que está sendo relatado pelo Senador Armando Monteiro; temos o projeto de resolução do Senado sobre
a reforma do ICMS, que está no plenário do Senado
Federal; a convalidação do Confaz, Presidente Renan
Calheiros, que tem unanimidade nos Estados com relação a convalidar os incentivos, desde que prosperem
aqui os fundos e a reforma do ICMS.
Quero chamar atenção de todos – e sinceramente não sei se todos têm a dimensão e até a cobertura
especializada dos principais jornais – do tamanho da
crise que estamos enfrentando em relação à convalidação dos incentivos.
Eu, como Presidente da Comissão de Assuntos
Econômico, tenho recebido, Senador Armando Monteiro, uma romaria de empresários aqui falando do ano de
2014, grandes empresas revendo seus investimentos
no ano de 2014 pela incerteza jurídica. Recebi representantes de multinacionais que dizem que quando
vão discutir investimentos com a matriz questionam os
investimentos se pode haver uma súmula vinculante do
STF. Multas – e não é só a insegurança jurídica pela
possibilidade de edição de uma súmula vinculante –
as multas são fatos concretos que estão acontecendo.
Há empresas que já passaram da época do recurso
administrativo e estão tendo que pagar multas no valor
de até US$2 bilhões, que têm que ser pagos em juízo
ou fiança bancária. Os bancos não aceitam cobrir uma
fiança desse montante.
Mais grave, as empresas agora vão ter que informar na Bolsa seus passivos, o que interfere nas ações.
Então, Sr. Presidente, há um consenso hoje entre todas
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as forças políticas do Brasil de que temos que crescer
e crescer em cima dos investimentos.
Então, trago aqui a minha preocupação sobre
2014. Presidente Renan Calheiros, é este Senado
Federal que tem que tomar essas decisões. Acho que
nesta sessão temática temos que passar um recado
para todos os secretários de fazenda – está havendo
uma reunião virtual do Confaz, até terça-feira, às 17
horas –, um recado ao nosso Ministério da Fazenda,
ao Governo, de que este Senado Federal quer deliberar, está à altura deste momento de crise que estamos
enfrentando.
Falo isso, Ministro Mantega, porque muita gente tratou a última reunião do Confaz, na quinta-feira,
como uma reunião em que não houve sucesso. Houve
um acordo de 24 Estados e 3 Estados ficaram contra
por questões específicas: Estado do Ceará, o Estado
de Goiás e o Estado de Santa Catarina. Temos que
exercitar um esforço grande para chegarmos a um
consenso. Sabemos da limitação do Governo Federal
quando se envolvem conflitos entre Estados, o cuidado
que tem que ter o Governo Federal.
Mas devo dizer que esta é uma Casa política.
Quem precisa de unanimidade para colocar em votação
é o Confaz! No Senado Federal, nós não precisamos
de unanimidade, precisamos construir uma maioria
política. Então, se 24 Estados concordam com isso e
aceitam o acordo, nós temos aqui condições políticas
de colocar em votação.
Superamos as maiores dificuldades. Todos os
senhores lembram como era a discussão com o Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas aceitou o
acordo, fechou o acordo. A polêmica envolvendo os
Estados de Goiás e de Santa Catarina, sinceramente,
dá para ser superada.
Então, qual é a minha proposta, Presidente Renan Calheiros? Nessa guerra fiscal, hoje, todo mundo
está perdendo. Ninguém ganha mais, o ganho é zero.
O que um dá o outro dá. Presidente Renan, há Estados que renunciaram a até 56% de suas receitas de
IMCS. O impacto do fim dessa guerra fiscal nas receitas estaduais é algo em torno de 1,5% do PIB. Isso
representa R$70 bilhões a mais, que podem surgir
nos cofres dos Estados. Isso é mais do que o Fundo
de Participação dos Estados.
Falo também, Sr. Presidente, da insegurança
jurídica. Dois Municípios, no Estado de Goiás, ganharam na Justiça. O Governo do Estado recorreu ao STF,
mas o STF confirmou o ganho de dois Municípios que
cobravam sua cota-parte do ICMS que não tinha sido
cobrado. Pois bem, deram ganho de causa aos dois
Municípios. E falo dessa insegurança jurídica para os
Estados.
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Então, Sr. Presidente, acho que é hora de nós
deliberarmos aqui.
Comuniquei ao senhor que, como Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos, nós estamos chamando uma reunião extraordinária na próxima quarta-feira, porque, até terça-feira, às 17 horas, haverá essa
reunião do Confaz. Será uma reunião virtual, mas vão
bater o martelo na terça-feira, às 17 horas.
Na quarta-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, nós queremos colocar dois projetos em votação: o projeto da dívida, relatado pelo Senador Romero Jucá, e o PLS nº 106, do Senador Paulo Bauer,
relatado pelo Senador Armando Monteiro.
Conversei com o Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, que disse que, imediatamente
após aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos
a dívida, colocará a matéria na CCJ.
Dessa forma, Sr. Presidente, acho que, na segunda semana de novembro, nós poderíamos, no plenário
do Senado Federal, votar o Projeto de Resolução nº 1,
o PLS nº 106, que é relatado pelo Senador Armando
Monteiro, e o PL das dívidas. Aí criaríamos as condições para serem convalidados os incentivos, por unanimidade, no Confaz.
Quero dizer, Sr. Presidente, que, na Comissão de
Assuntos Econômicos, montamos uma comissão de
altíssimo nível para fazer essa discussão, composta
pelo Senador Luiz Henrique, pelo Senador Delcídio
do Amaral, pelo Senador Francisco Dornelles e pelo
Senador Armando Monteiro. Nossos melhores quadros do Senado estão participando dessa negociação,
como o Senador Delcídio, que foi o Relator do ICMS,
e o Senador Armando Monteiro, que é o Relator do
PLS que trata dos fundos.
Encerro, Sr. Presidente, dando um recado a todos:
se fixarmos a data da segunda semana de novembro,
o Senado vai deliberar. Nós só conseguimos votar,
na Comissão de Assuntos Econômicos, a reforma
do ICMS, porque eu marquei data. Se eu não tivesse
marcado a data, aquelas negociações não parariam
nunca. A negociação foi feita até o último momento, Sr.
Presidente. Então, se marcarmos a data da segunda
semana de novembro, o recado que passaremos para
o Confaz, para o Ministro, para o Ministério da Fazenda
é o de que nós vamos votar!
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT – RJ) – É preciso que as partes se entendam
e cheguem a um acordo.
Encerro minha fala, voltando a falar do alto nível
dessa comissão de Senadores. Aqui, são Senadores
muito habilidosos e responsáveis, são ex-governadores,
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são ex-ministros: Senador Armando, Senador Dornelles,
Senador Luiz Henrique e Senador Delcídio do Amaral.
Aqui, o que está faltando é a boa política. Chegou a hora de o Senado Federal se pronunciar, marcar data e deliberar sobre esse tema, porque o País
precisa disso. Se não conseguirmos o consenso, nós,
que temos a maioria política, teremos de ter a coragem
de deliberar, porque o Brasil e a economia brasileira
precisam disso.
Muito obrigado, senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção do Senador Lindbergh Farias, que é Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos. De pronto,
gostaríamos de dizer que nós concordamos com o
calendário, com a ênfase que o Senador dá para a
necessidade de nós termos um calendário.
Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro,
que foi o Senador que propôs esta sessão temática.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros;
Ministro Guido Mantega; Srs. Governadores; Senador
Lindbergh; Srªs e Srs. Senadores, creio que este momento é resultante nada mais nada menos de uma
expressão que foi apresentada de forma veemente,
quando do retorno dos trabalhos desta Casa, Senador Moka, por diversos Parlamentares. Quero realçar
isso. O Senador Ricardo Ferraço, o Senador Waldemir
Moka, o Senador Delcídio, todos nós, quando da volta dos trabalhos no segundo semestre, levantávamos
não mais a necessidade – Senador Delcídio, usamos
uma expressão de V. Exª – de identificar absolutamente
nada nem de diagnosticar nada.
É fundamental a presença dos dois Governadores
aqui, até para que haja aqui a representação dos Estados. E gostaríamos muito de contar também aqui com
a representação dos Municípios, afinal de contas os
problemas também chegam aos Municípios brasileiros.
Poderíamos fazer aqui, Senador Delcídio, o diagnóstico do que acontece no Mato Grosso do Sul e na
Bahia. A indústria tem se mobilizado, ou melhor, a
indústria tem vivido momentos de tensão ou até de
estresse, poderíamos chamar assim, a partir das experiências. A grita de Goiás nada mais é do que exatamente uma reação a este momento que o Estado
vive, talvez motivo da sua discordância.
Mas acho que não é mais momento de diagnosticar absolutamente nada, até porque esse diagnóstico
foi feito antes da aprovação, por parte da Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado, da resolução que V.
Exª, Senador Delcídio, relatou. De lá para cá, portanto
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do recesso para cá, Senador Lindbergh, assistimos não
ao fato de uma medida provisória perder-se no tempo.
Essa medida não se perdeu no tempo, mas foi matada no tempo, se puder ser utilizada essa expressão,
Senador Flexa. Inclusive, está aqui em minhas mãos
o relatório que foi apresentado em tempo. Logo após
a resolução do Senador Delcídio do Amaral ser votada
na Comissão de Assuntos Econômicos – inclusive, foi
pedido que aguardássemos a resolução –, apresentamos o relatório em uma reunião. Esse relatório foi
aprovado naquela primeira reunião da Comissão em
que se tratou da MP nº 599, cujo texto trata exatamente
dos dois pontos centrais levantados pelo Ministro agora.
O Ministro apontou quatro condições para que
pudéssemos chegar a esse entendimento: a resolução, portanto o ICMS – o famoso 7% e 4% –; a própria
questão do Fundo de Compensação; o Fundo de Desenvolvimento e a convalidação. Foram esses quatro
elementos apresentados pelo Ministro neste momento
no plenário. Portanto, temos diante de nós agora o desafio de tratarmos esses quatro pontos. Desses quatro, três estão em nossas mãos, três estão conosco.
A votação da resolução é obrigação nossa, é responsabilidade nossa. Se quisermos alterar, Senador
Armando, que o façamos em plenário! Se quisermos
manter, Senador Dornelles, que o façamos em plenário! Portanto, ainda teríamos condições suficientes
para dar esse passo.
Nas outras duas questões, demos passos significativos. É verdade que a MP nº 599 foi literalmente
abandonada. Agora, temos diante de nós um dilema:
resolver a questão dos dois fundos, através do PLS
que foi apresentado pelo Senador Paulo Bauer, o PLS
nº 106, ainda correndo risco dos questionamentos de
vício de inconstitucionalidade, Senador Ricardo Ferraço.
Mas, mesmo assim, acho que dialogamos. E
aí é importante a presença do Ministro aqui, porque
o próprio Ministro coloca como condicionante, como
caminho, como alternativa os dois fundos, para que
viabilizemos, de uma vez por todas, a resolução do tripé. É para isto que quero chamar a atenção, Senador
Delcídio do Amaral: o tripé foi colocado também pelo
Ministro em sua fala. Se traduzirmos a apresentação
do Ministro aqui, encontraremos exatamente o tripé:
o jurídico, a questão da acumulação de crédito e os
conflitos entre os Estados.
Portanto, se quisermos resolver isso, segundo,
inclusive, o nosso Ministro, teremos de aprovar os
dois fundos, o Fundo de Compensação e o Fundo de
Desenvolvimento. É preciso resolver os problemas da
política de incentivo local e, ao mesmo tempo, compensar os Estados com as novas alíquotas de ICMS.
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Dito isso, Senador Renan, quero, mais uma vez,
parabenizar V. Exª. Num primeiro momento, propusemos a V. Exª que chamasse o Ministro a esta Casa; que
marcasse, como marcamos aqui em diversos temas,
a semana de votação; que decidíssemos, no plenário
do Senado, qual era a nossa parte. Não cabe ficarmos
aqui choramingando se o Confaz faz ou não faz. Inclusive, por meio desse entendimento, cabe-nos buscar
ajudar o Confaz.
Aliás, Senador Lindbergh, seria importante que
o Confaz estivesse aqui hoje para ouvir dos diversos
Senadores e Senadoras essa posição.
Portanto, nosso esforço é no sentido de ajudar
o Confaz. Mas não podemos esperar, Senador Moka!
Não podemos ficar nessa história de que, se o Confaz
não faz, nós também não fazemos. Temos de fazer a
nossa parte, o que cabe ao Senado da República, o
que é atribuição exclusiva nossa. A resolução é atribuição exclusiva nossa, não há necessidade alguma
da participação da Câmara dos Deputados.
A outra parte, a que cabe à Câmara dos Deputados, esta a fez. A Câmara está nos enviando a matéria.
Aliás, a matéria já chegou aqui, não é isso, Senador
Renan? Agora, já está designado o Relator. Quanto à
parte da dívida, nós temos como trilhar esse caminho.
Portanto, agora, temos em nossas mãos as condições
para dar um passo significativo.
Faço esse apelo, Senador Lindbergh, como fizemos naquela sessão da CAE, para que esse tema
possa entrar na principalidade das nossas ações, porque não há como fazer isso no ano de 2014, não há
como postergar, Governador Silval, o sofrimento por
que passam gestores estaduais e municipais.
Olhem a contradição! Ontem, por exemplo, Senador Moka, o meu Estado festejava o crescimento
esplendoroso do PIB, Senador Cristovam. Se, por um
lado, nosso PIB cresce, Senador Armando, temos uma
incapacidade de incentivar o desenvolvimento local.
Estamos mergulhados em uma crise sem precedentes
do ponto de vista das dívidas. O que nós arrecadamos
não é suficiente para manter a máquina pública. E aí
nós vemos diversos projetos serem aprovados, e, mais
uma vez, a carga recai sobre os Estados e sobre os
Municípios.
Então, diante de nós, aqui, agora, estão as condições. É importante essa disposição, essa vontade,
essa decisão do Presidente da Casa.
Não há nenhuma intenção, Senador Lindbergh,
de retirar do foro da CAE nenhum aspecto da sua deliberação, até porque isso não pode e não deve ser feito,
isso não é correto. Acho que a CAE fez o seu papel na
resolução, fará o seu papel na apreciação da matéria
da dívida, cumprirá o seu papel na definição, inclusi-
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ve, dessas questões dos fundos, mas ao Plenário do
Senado caberá o desfecho. O Plenário do Senado não
pode retardar a apreciação dessa matéria, não pode
deixar que o mês de dezembro se esvaia e que não
sinalizemos efetivamente para o País que apresentamos uma solução.
Lembro às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores
que, no caso da resolução, basta uma votação nossa aqui, Senador Delcídio. Mas, no caso dos fundos,
nós ainda dependeremos de uma remessa ou de uma
triangulação entre Governo, Câmara dos Deputados e
Senado. Se dependermos disso, poderemos cometer
de novo o equívoco de não apresentar as condições.
Aprovar a resolução, mexer nas alíquotas, mas não
entrar com o colchão que vai suportar essa mudança
significa exatamente inviabilizar essa mudança nas
alíquotas do País e não entrar com outro suporte fundamental para que, com essa mudança de alíquota,
o Pará possa se desenvolver, o Mato Grosso do Sul
possa ter autonomia, a Bahia possa ter a condição
de decidir como vai fazer, de que forma vai fazer, que
vertente vai seguir.
Portanto, é preciso dar aos Estados, através do
Plano de Desenvolvimento Econômico, a possibilidade de planejar o seu desenvolvimento econômico e
de apontar o caminho do desenvolvimento de cada
Região deste País.
Portanto, urge, Senador Renan, que essas medidas sejam tomadas, até para que a Câmara, nesse aspecto dos fundos, não nos acuse de retardar e,
portanto, inviabilizar a aprovação por parte daquela
Casa, e que também o Governo não adote a postura,
lá adiante, de reconhecer prováveis inconstitucionalidades na criação de um fundo de R$300 bilhões. Consequentemente, se necessário for, Senador Delcídio,
para superar os problemas da inconstitucionalidade,
terá que chegar a esta Casa um projeto de lei complementar que trate dessa matéria. Portanto, se isso não
for feito nesse tempo, efetivamente, ficaremos agora
contra o tempo e com a decisão, mais uma vez, sendo
inviabilizada por uma expectativazinha em relação a
se julgar ou não se julgar uma inconstitucionalidade.
Não podemos permitir isso. É esse o apelo que faço.
Mais do que qualquer debate envolvendo diagnóstico,
agora é ação, é a linha da frente, é tomar a decisão.
Não há nenhum tipo de conflito nem de confronto com o Governo, mas há a necessidade de, agora,
botarmos quais são os pontos possíveis.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Se são esses quatro, Ministro, levantados
por V. Exª, vamos marchar na direção desses quatro
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pontos e, efetivamente, adotar uma postura para entregarmos, a partir de 1º de janeiro de 2014, uma nova
condição para o desenvolvimento econômico e para
a situação de finanças dos Estados e Municípios brasileiros. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito bem, Walter.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer.
Estão inscritos também o Senador Cristovam Buarque, o Senador Delcídio Amaral, o Senador Casildo
Maldaner, o Senador Anibal Diniz, o Senador Walter
Pinheiro, a Senadora Vanessa Grazziotin, o Senador
Flexa Ribeiro, a Senadora Ana Amélia, o Senador Ricardo Ferraço e o Senador Waldemir Moka.
Com a palavra, o Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Senador.
Sr. Presidente, Renan Calheiros; nobres Senadores; colegas presentes à Mesa; Senador Lindbergh,
Senador Walter; prezados Governadores do Mato Grosso e também de Alagoas, é um grande prazer poder
participar desta sessão e também aqui manifestar a
nossa opinião a respeito de tema tão importante que
traz a esta Casa também o Ministro Mantega, para que,
exatamente, possamos debater e discutir uma questão
fundamental para o desenvolvimento do País, que é
o Pacto Federativo.
Falo aqui em meu nome, mas também falo em
nome do PSDB, o meu Partido, na condição de Vice-Líder da Bancada. Naturalmente, não posso deixar de
mencionar e abordar assuntos que dizem respeito ao
meu Estado, ao Estado de Santa Catarina, e que têm
relação direta com o tema que ora está em debate.
Começo pelo exemplo de Santa Catarina, na
questão da dívida dos Estados e Municípios com a
União.
Em 2002, nós, catarinenses, o governo do nosso
Estado, tínhamos uma dívida consolidada de R$4 bilhões perante a União. Pagamos, de lá até aqui, R$10
bilhões e ainda estamos devendo R$8 bilhões. Como
apresentou aqui o sempre Senador e Governador Teotonio Vilela, meu grande companheiro de Partido, a
realidade de Alagoas não é diferente da realidade de
Santa Catarina e de tantos outros Estados, como também do Mato Grosso. É isso mesmo: Santa Catarina
devia R$4 bilhões, pagou R$10 bilhões, e ainda deve
R$8 bilhões.
Muitos Estados brasileiros estão em situação
semelhante. E por que isso aconteceu? Porque o Governo Federal cobra dos Estados juros e taxas mais
elevadas do que ele próprio paga ao mercado; paga
7% ao ano para os títulos que oferta do Tesouro Na-

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cional e cobra IGP-DI, acrescidos de mais 9%, ou de
até 9% ao ano, dos Estados e Municípios devedores.
O Governo pode argumentar que a solução já está
encaminhada com a aprovação, pela Câmara, ontem
mesmo, do Projeto de Lei Complementar nº 238, de
2013. O Governo dirá que basta o Senado confirmar
a aprovação do projeto, e tudo estará resolvido. No
entanto, Sr. Ministro, essa matéria ainda inspira algumas dúvidas, e deve ser analisada cuidadosamente
por esta Casa, pelo Senado.
A questão da mudança do índice de correção
parece, à primeira vista, resolver satisfatoriamente o
problema. Estados e Municípios deixam de pagar IGP-DI e até mais 9% e passam a pagar Selic ou IPCA
mais 4%, o que for menor. Certamente, todos vão concordar que isso parece razoável, e encerra o problema. Mas não encerra, não, porque não nos podemos
afastar da outra realidade e da outra verdade, aqui já
apresentada pelos governadores, que é a questão do
fluxo de caixa dos Estados, que é a questão do comprometimento percentual da receita líquida do Estado
para amortização da dívida.
Não podemos perder a oportunidade de, nesse
momento, inserir também na discussão esse tema.
E eu diria que o Ministro, o Ministério, o Governo, naturalmente, relutariam em qualquer instante, em
qualquer discussão, para a redução pura e simples de
13 para 10, de 12 para 9 ou de 15 para 8. É óbvio que
não o fará. Nós sabemos que o Governo também trabalha com limitações. Embora eu integre a Bancada de
Oposição e deseje colocar aqui o Governo na parede,
exigindo uma providência, uma solução, antes de ser
da oposição, sou brasileiro. E, como brasileiro, quero
efetivamente que se encontrem soluções boas para
todos, para o Governo e para o País, por que não?
Aí, pergunto ao Ministro: como um Estado vem ao
Governo Federal, já que tudo é centralizado, e todos
dependemos do Governo Federal, lamentavelmente?
Não existe mais Federação, Senador Lindbergh. Existe
um grau de dependência do império brasileiro. E o império brasileiro está efetivamente presente no Governo
Federal, que concentra a maior arrecadação do País e
as maiores decisões quanto a investimentos do País.
Então, vem um governador a Brasília, para buscar
recursos para a execução de obras, e se vê compelido
a colocar recursos do Estado, dos quais ele não dispõe,
como contrapartida para a execução daquele projeto.
Não seria óbvio, Ministro, que os recursos dessa contrapartida, no projeto que o próprio Governo Federal
aprovou, fossem deduzidos daquela parcela mensal
que se cobra, a título de amortização da dívida, e colocados de novo para pagamento no final do contrato
ou no final do prazo para o seu vencimento? Eu penso
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que não estaríamos aumentando dívida alguma. Estaríamos apenas repactuando dentro do processo do
prazo para a quitação dos valores.
De outra forma, também penso, Senador Armando
Monteiro, naquela votação que fizemos aqui no Senado,
na qual definimos que o Governo Federal não poderia
transferir aos Estados o ônus das desonerações tributárias que praticou para salvar a economia nacional,
quando isentou veículos, isentou material de construção, isentou tantas outras atividades econômicas
de impostos. Providências contra as quais não temos
nenhuma crítica a fazer, mas é de se perguntar: como
é que o Governo Federal desonera tributariamente
uma área e uma atividade econômica, impondo a um
Estado uma redução de receita, e o Estado não tem
nenhuma compensação com isso? Por que não deixar
que o Estado tenha compensação outra vez pela via
da dedução daquele “prejuízo”, entre aspas, que lhe foi
imposto por essa desoneração, na extensão do prazo
da dívida que ele tem consolidada com a União? Ora,
todos nós sabemos: reduz-se o valor da dívida pela
mudança do indexador. Mas não se mexeu no valor
da prestação que está casada com a arrecadação de
ICMS de cada Estado. Portanto, o Estado pagará mais
rápido o seu débito, mas continuará tendo problemas
na sua gestão, no seu custeio, nos investimentos que
precisa realizar. E, se o Estado conseguir obter recurso,
mesmo que através de um novo financiamento, porque
também está prevista a possibilidade de ele aumentar
o seu endividamento graças a esse recálculo, então, no
novo financiamento que buscar, outra vez vai precisar
de recursos da sua receita própria para colocar como
contrapartida. E não haverá condições de ele fazer o
Estado avançar e crescer com investimentos em infraestrutura, com melhoria de serviços públicos, que são
o grande sonho deste País e de toda a sua população.
No entanto, Sr. Presidente, devo ainda destacar,
além disso, um detalhe importantíssimo, levantado
pela Liderança do PSDB aqui no Senado, referente
à repactuação da dívida acumulada pelos Estados e
Municípios. O projeto apenas autoriza – cito de novo:
autoriza – a União a recalcular os saldos devedores.
Logo, impõe-se a pergunta: qual o critério para essa
renegociação? Será um critério isonômico para todos
os Estados e Municípios ou o Governo Federal usará a
futura lei como mais um instrumento de ação política?
Certamente o Ministro nos dará uma resposta garantindo que todos os entes federados terão o mesmo
tratamento. Mas, todos sabemos, citando Cora Corolina, que, na prática, a teoria é outra.
A responsabilidade, então, recai sobre nós, Senadores. Analisemos a possibilidade de mudança na redação desse artigo, transformando esse poder discricio-
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nário, concedido pelo projeto, em um poder vinculado.
Regulemos os critérios para essa renegociação entre
o Governo Federal, Estados e Municípios, de modo a
impedir, já na letra da lei, a concessão de privilégios
a alguns governos e o surgimento de desculpas para
o não atendimento de outros. E essas desculpas nem
queremos colocá-las no âmbito da política. Nós temos
que mantê-las, inclusive, sob a análise técnica. Cada
governador que demorar para renegociar vai continuar
pagando seus 13%, 14% até chegar o dia em que tudo
for recalculado, e meses são anos na administração
pública, e anos são décadas. E eu tenho certeza de
que nenhum governador está interessado em aguardar
até abril, maio, junho do ano que vem, um ano eleitoral,
para, então, ver a sua renegociação feita.
É preciso, sim, criar o efeito impositivo e estabelecer prazo para que a negociação seja feita, se não
nós teremos problemas, logo, logo, que não queremos
vivenciar e que devemos evitar.
Eu, mesmo, vou estudar, Senador Lindbergh,
na Comissão de Assuntos Econômicos, da qual faço
parte, a possibilidade de apresentação de emenda
nesse sentido.
Como citei a goiana Cora Coralina, não posso
deixar de comentar uma emenda, aprovada ontem,
por mérito da Bancada de Goiás, especialmente do
Líder do Democratas na Câmara, Deputado Ronaldo
Caiado. A emenda garante benefícios da futura lei para
ao menos 13 Estados que têm outras dívidas com a
União. Entre eles, a minha Santa Catarina.
Já se comenta que a Presidente irá vetar essa
emenda. Se isso for verdade, a nossa esperança recairá sobre a apreciação do veto, especialmente agora, com o instituto do voto aberto, quem sabe! Aí nós
veremos quem é quem, pela vez primeira.
Aproveitando a presença do Ministro, coloco também alguns questionamentos quanto ao Programa de
Ajuste Fiscal do Tesouro Nacional (PAF). Da forma
como foi colocado, o programa está direcionado exclusivamente para o Município de São Paulo, ao que
parece. Por quê? Porque é o único que se encaixa nas
regras colocadas.
Entretanto, outros 180 Municípios – e o Ministro
já fez menção a eles aqui – se encontram em situação
semelhante à do Município de São Paulo. Qual a razão
para não dar a eles as condições de enquadramento
facilitado para poderem também ser beneficiados por
esse programa?
Encerradas as minhas observações sobre a questão das dívidas, Sr. Presidente, peço licença para abordar rapidamente outro ponto colocado em debate: a
guerra fiscal entre os Estados.
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Esse é um tema particularmente sensível para o
meu Estado, Santa Catarina, que está no centro deste
debate, pois é um dos Estados que ainda resistem ao
acordo sobre as novas alíquotas do ICMS proposto
pelo Governo Federal.
Santa Catarina tem seus motivos para isso, Ministro, e apresentou um argumento difícil de ser refutado. O setor agroindustrial catarinense hoje compra
insumos com alíquota de 12% e vende sua produção
com a mesma alíquota. Se aceitar a proposta do Governo, passará a comprar pagando 7% e a vender
cobrando 4%.
A conta não fecha, o que poderia levar as agroindústrias a deixarem Santa Catarina e irem, por exemplo,
para Mato Grosso, onde o milho está disponível todos
os dias. Se elas continuarem lá em Santa Catarina, nós
temos que construir a ferrovia mais rapidamente para
que o milho chegue lá. Se não, não tem galinha nem
suíno que consiga crescer a ponto de se transformar
em renda. E nós queremos, sim, Ministro, que esse
assunto seja resolvido, e eu cofio que será.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Muita gente em Santa Catarina diz que o Governo Federal é bom, que está fazendo muito. Eu contradito afirmando que o Governo Federal não é bom
para Santa Catarina. Ele, na verdade, é apenas um
emprestador de dinheiro, quando autoriza BNDES e o
Banco do Brasil a realizarem operações de crédito que
alcançam 12 bilhões para o Estado só nos últimos dois
anos. Está, na verdade, com os empréstimos, exigindo
que os catarinenses paguem no futuro o que já vêm
pagando desde sempre, na forma de tributos da União.
Somente nos dois últimos anos – já estou encerrando, Sr. Presidente –, Santa Catarina pagou 45
bilhões em impostos ao Governo Federal, e no mesmo
período retornaram ao Estado apenas 9 bilhões em
investimentos. Ou seja, tirou 45 devolveu 9. É muito
pouco, Ministro, para um Estado que contribui com o
desenvolvimento do País de forma exemplar.
Perdoe-me a digressão, Sr. Presidente. Retorno
à questão do ICMS.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Ainda que cheguem a um acordo que necessariamente deverá envolver compensações da União
com os Estados, fica a pergunta: o Governo Federal irá
mesmo bancar esse acordo? Se existe essa intenção,
não a vimos se materializar na discussão e votação da
MP 599. Qual a posição do Governo sobre o Projeto de
Lei Complementar nº 106, de minha autoria, relatado
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pelo Senador Armando Monteiro, que cria o Fundo de
Compensação de Receitas? V. Exª, Ministro, já disse
que ele precisa ser implementado. Só não sei se será
o projeto apresentado e relatado na forma de substitutivo pelo Senador Armando Monteiro.
De qualquer forma, sei que já me alongo e vou encerrando, sem deixar de dizer que tenho a convicção...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ... de que a discussão sobre o ICMS deveria, sim,
estar inserida num debate maior, que contemplasse
uma ampla reforma tributária e ajustes nos mecanismos dos Fundos de Participação de Estados e Municípios. Portanto, na reformulação do Pacto Federativo.
Mas, já que não está, eu me associo às palavras do
Senador Lindbergh Farias, e vamos tratar dos quatro
temas que ainda podemos neste ano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria consultar os Srs. Senadores se concedemos a palavra a todos inscritos, e
o Ministro responderia, assim como os Governadores,
ao final, ou se é mais prudente, melhor para o debate,
para os resultados que queremos, intercalar a intervenção do Senador e a resposta consequente do Ministro
ou dos Governadores.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Um bloco só? Um bloco só.
Então, concedo a palavra ao Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Bom dia a
cada um e a cada uma.
Sr. Presidente, Srs. Governadores, Sr. Ministro,
Srs. Senadores, desculpem se saio da aritmética para a
filosofia, mas creio que, ao discutir o Pacto Federativo,
devemos discutir para quê, qual é o propósito para a
Nação brasileira de um pacto entre as suas unidades,
e não o contrário, quais são os interesses das suas
unidades aos quais a Nação brasileira deve servir.
O Pacto Federativo não se justifica se não tiver
objetivos claros de construir uma nação mais forte,
mais poderosa. E uma coisa a gente sabe que vai ser
preciso para construir essa nação: educação, ciência
e tecnologia. E aí, a pergunta é: como é que o Pacto
Federativo vai fazer com que melhore essa realidade?
Segundo, o Pacto Federativo é para gerar uma decência social. Não faz sentido a gente descentralizar,
se piorar a desigualdade; ao mesmo tempo, não faz
sentido centralizar, se vai sacrificar as especificidades
culturais e econômicas de cada Unidade.
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Creio, Srs. Governadores, especialmente, que é
um ponto que a gente deveria debater. Se o correto
para fazer um Pacto Federativo justo para as unidades
e eficiente para o Brasil não implicaria em que a União
assumisse a educação de todas as crianças do Brasil.
Que pacto a gente vai fazer, se uma criança que nasce em uma cidade receberá mais dinheiro para a sua
educação do que uma criança que nasce em outra cidade? Não é um pacto decente. Estamos discutindo
muito como fazer o pacto da distribuição dos recursos,
sem saber como essa repartição vai repercutir no conjunto da Nação e em cada brasileiro.
Veja, por exemplo, o caso, Senador Renan, do
piso salarial do professor. Os governadores estão desesperados para pagar esse piso. Eu reconheço, já fui
governador e sei da dificuldade que é pagar salários.
Agora, a saída é baixar o reajuste que a gente teria que
fazer em janeiro, de 19,4%, ou é, já que os Estados
não podem cumprir com essa lei do reajuste, fazer com
que a União assuma a responsabilidade? Até porque,
Ministro Mantega, é uma lei federal.
Hoje, para a gente reajustar o piso salarial de
acordo com a lei, que é subir para quase R$2 mil, vai
precisar de R$24 bilhões. Aliás, vai precisar de R$1,6
bilhão com o reajuste, R$200,00 por professor, supondo 800 mil professores nessa faixa. Não é uma coisa
absurda, mas é absurda para cada governador. E se a
União assumisse todo o piso salarial? Daria uns R$24
bilhões por ano, considerando os treze meses. Isso
não é algo impossível.
Mas eu vou mais longe: e por que não temos,
dentro de um Pacto Federativo, uma carreira nacional
do magistério? De tal maneira que um professor não
ganhasse mais ou menos, dependendo da cidade onde
ele trabalha, como se existissem brasileiros de primeira
classe, de segunda classe, de enésima classe, dentro
da ideia de um Pacto Federativo entre unidades que
fossem independentes. Não há independência. Há um
Pacto Federativo para melhorar o conjunto, e não o
conjunto servindo para melhorar cada unidade.
A nossa ideia de pacto, inclusive, surge da imitação dos Estados Unidos. Mas lá foram 13 colônias
separadas que se uniram. Aqui, nós éramos um conjunto, que se dividiu.
Eu acho que a gente deveria levar em conta, Senador Renan Calheiros – a quem parabenizo muito por
estas sessões, não só esta, todas as dos grandes debates, pois daqui eu acho que estão saindo propostas
interessantes, e mobilizam a nós próprios, Senadores,
por grandes temas –, eu creio que a gente deveria, na
mesma medida em que não podemos esquecer a ditadura da aritmética, deixar de colocar um pouquinho
da razão da filosofia de para que queremos um Pacto
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Federativo, quem serão os beneficiados desse Pacto
Federativo, nesta geração e nas próximas.
E aí eu deixo como tema de debate que um Pacto
Federativo deveria dizer: “Vamos dividir tudo, menos a
educação”. Uma criança não deve ter acesso a uma
educação diferente dependendo da cidade em que
nasceu ou em que vive. Ela teria o mesmo valor, não
importando onde nasceu e onde vive. O valor da sua
educação seria o mesmo.
É isso o que deixo aqui como reflexão, Senador
Renan Calheiros, ao mesmo tempo em que o parabenizo pela sessão dos grandes temas, que estamos
fazendo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço ao Senador Cristovam Buarque.
Concedo a palavra ao Senador Delcídio do Amaral.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros; Ministro Guido
Mantega; meu caro Governador Silval, do nosso irmão
Mato Grosso; meu caro Téo, Governador de Alagoas;
Senador Lindbergh Farias, Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos; e Senador Walter Pinheiro,
nosso companheiro.
Sr. Presidente, vou procurar ser bastante expedito
na minha fala, mas quero fazer coro à bela exposição
do Ministro Guido Mantega sobre esse processo que
vem sendo trabalhado há mais de dois anos e meio,
já se vão três anos.
Ouvimos secretários de Fazenda, ouvimos governadores, praticamente fizemos, na Comissão de
Assuntos Econômicos, uma reunião do Confaz. Havia
pelo menos 17 secretários de Fazenda em uma das
reuniões que tive a oportunidade de presidir. Fruto
desses entendimentos, foi apresentado um projeto,
no final do ano passado, que buscava especificamente o fim da guerra fiscal, o maior flagelo que o Brasil
enfrenta hoje. Não se enganem, é o maior flagelo que
a economia brasileira enfrenta hoje, com consequências perniciosas para a economia. Quando foram
apresentados, esses projetos visavam efetivamente
o fim da guerra fiscal. E como acabar com a guerra
fiscal? Com a redução das alíquotas até 4%. Depois,
fruto de várias negociações que foram feitas, aprovamos uma resolução em que essas alíquotas chegam
a 4%, em 2028. É o Projeto de Resolução do Senado
nº 1, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos,
presidida pelo Senador Lindbergh.
Foi aprovado com condicionantes, que são os fundos. O fundo de compensação, em que se aportavam
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recursos. Em função das notas eletrônicas, que é um
meio seguro, aportavam-se recursos para compensar
as perdas dos Estados. Ao mesmo tempo, o Fundo
de Desenvolvimento Regional, como disse o Ministro
Guido Mantega, funcionaria como grande indutor do
desenvolvimento nas várias regiões do País e nas várias unidades da Federação.
Esse número de 25 a 75 o Ministro Guido diz que
mudou, mas o projeto partiu de 25. Ao longo das negociações, nós conseguimos, a duras penas, ajustar
as alíquotas, alongar, ouvir os Estados, as diferenças
de modelagens que cada Estado adotou do ponto de
vista de regime fiscal. A realidade é que esse processo,
como foi dito aqui, fazia parte de um pacote de medidas que o Governo encaminhou, entre elas o indexador
da dívida, que o Ministro Guido Mantega aqui citou, a
convalidação dos incentivos e, junto com isso, como o
Governador Teotonio Vilela disse, o comércio eletrônico,
um projeto que aprovamos aqui, meu caro Presidente
Senador Renan Calheiros, de minha autoria, relatado
por V. Exª. Lá na Câmara, surpreendentemente, esse
projeto parou.
Portanto, alguns Estados que se beneficiam da
situação atual estão empurrando com a barriga. Como
disse o Senador Pimentel, guardaram na gaveta para
não votar um projeto de extrema relevância. Está parado lá, aparentemente com o relatório pronto, mas a
PEC do comércio eletrônico não anda.
Quero aqui registrar o que alguns Estados disseram. Vou citar especificamente São Paulo. Nós negociamos com São Paulo o comércio eletrônico.
O Senador Walter Pinheiro, que está aqui, e todos
nós sabemos: o texto que saiu daqui foi negociado inclusive com a Bancada de São Paulo. Aliás, o Senador
Walter Pinheiro está lembrando bem: com o Secretário
de Fazenda de São Paulo. Depois, surpreendentemente, aquilo que foi acordado aqui, disse que não valia,
que não foi esse o entendimento.
Ora, bolas, esse projeto passou pela CAE e passou pela CCJ, portanto, é incompreensível que um
entendimento que aqui houve – nós aprovamos, depois, por unanimidade – agora não valha, e inclusive
em plenário.
Portanto, esse era o pacote fundamental para
o País.
O Confaz esteve prestes a fechar um acordo há
alguns meses, inclusive com uma proposta de reduzir
a alíquota do Amazonas, da Zona Franca, para 10%,
do gás da Bolívia para 10%, havia um entendimento
dos demais Estados, a compreensão, saíram 7% do
comércio, quando aí, talvez por questões outras – e eu
não conheço a realidade do Amazonas –, o Amazonas
resolveu não fechar o acordo, quando praticamente to-
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das as unidades da Federação tinham compreensão
da importância de se ajustar essa proposta no Confaz.
Isso ajudaria muito, como disse o Ministro Guido Mantega, porque, a partir do encaminhamento no
Confaz, isso facilitaria os entendimentos aqui.
Agora, voltando, outras reivindicações surgiram
no meio do caminho e, depois, fruto de muitas dificuldades, nós conseguimos chegar a uma proposta, na
semana passada, que tinha tudo para que os 27 Estados da Federação fizessem um acordo no Confaz.
Lamentavelmente, nós estávamos conduzindo
para uma aprovação por unanimidade quando Santa
Catarina levantou uma questão que, fazendo as contas
na ponta do lápis – ontem, nós estivemos no Ministério
da Fazenda –, nós não entendemos o mérito da preocupação do Estado de Santa Catarina. Depois, entendemos que o problema de Santa Catarina não estava
associado ao projeto do ICMS, mas Santa Catarina
estava preocupada com a guerra dos portos, que o
Ministro Guido Mantega aqui citou, de entendimentos
com o BNDES, fruto de um acordo feito na ocasião.
Portanto, nós estamos misturando as coisas.
Nós não podemos misturar essas coisas, até pelo que
representa essa reforma. Alguém falou aqui em fazer
uma reforma tributária ampla. A reforma tributária ampla não funcionou no Brasil exatamente por ser ampla
demais. Se atacarmos o ICMS, que é o imposto que
talvez seja o fator corrosivo da matriz tributária brasileira, isso representaria 70% de uma reforma tributária.
É um avanço extraordinário.
Nós Senadores temos de fazer um esforço grande aqui, na Casa da Federação. Aqui nasceram esses
projetos, e é aqui que nós votamos a resolução que
está aguardando a decisão do Plenário. Nós não podemos deixar de fazer essa reforma. Do meu ponto
de vista, essa é uma das reformas econômicas mais
importantes do País. E, como disse o Senador Lindbergh, nós no Senado não podemos nos omitir diante
de um quadro extremamente preocupante.
Eu vou registrar aqui o que os Estados e as empresas estão passando com esse quadro de insegurança jurídica, porque, como foi dito aqui pelo Ministro
Guido Mantega, já foram julgados inconstitucionais
os incentivos – alguns casos. Na hora em que o STF
soltar uma súmula vinculante, os empresários vão ter
de ressarcir os Estados. E os Governadores respondem por isso.
Por que aconteceu essa distorção? Aconteceu
essa distorção, porque não havia unanimidade no
Confaz. E eu defendo a unanimidade no Confaz. Isso
é muito importante para não criar uma guerra de secessão. Mas exatamente por causa da unanimidade
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é que os Governadores – com justa razão, porque a
Constituição, inclusive, determina...
(Soa a campainha.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio
Governo/PT – MS) – ... que todo esforço seja feito
para diminuir as desigualdades regionais – usaram as
assembleias legislativas. Isso trouxe desenvolvimento,
trouxe geração de emprego, trouxe tecnologia, trouxe
renda para os Estados.
O que essa proposta sugere? Zerar o passado,
convalidar – porque isso é fundamental para o Brasil
– e viver uma nova realidade daqui para frente, com
fundo de compensação, com fundo de desenvolvimento regional. Portanto, é extremamente pertinente
essa proposta.
E, junto com isso, o indexador da dívida, que
ontem a Câmara votou, e o comércio eletrônico. Com
isso, nós fecharíamos esse pacote até o final do ano,
Presidente, Senador Renan Calheiros, um pacote fundamental para a nossa economia.
Para concluir, Sr. Presidente, queria registrar que
esse é um esforço que passa pelo Governo Federal,
pelo Congresso Nacional e pelos Estados. Se não entendermos o momento que estamos vivendo e o risco,
sem dúvida nenhuma, teremos muitas dores de cabeça
ao longo dos próximos meses. Isso é ruim para o Brasil,
não é só ruim para os Estados; é ruim para o Brasil, é
ruim para nossa economia, é ruim para nosso futuro.
Portanto, entendo, Presidente Renan, que a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos é fundamental para que retomemos esse processo e encontremos uma saída nas próximas semanas. Este é
o maior desafio do Congresso Nacional, a aprovação
desse pacote de medidas.
Só para registrar, deixou-se agora uma reunião
do Confaz em aberto, é uma reunião virtual. Ela abriu
na segunda-feira – eu acho, não estou lembrado – e
termina na terça-feira às 17 horas. Nós esperamos encontrar nessa instância do Confaz esse entendimento.
Agora, é importante registrar – e o Senador Lindbergh
aqui disse – que no Confaz é unanimidade, aqui não
é, aqui não é unanimidade.
Votamos matérias cujas votações foram muito
mais difíceis do que este tema de que estamos tratando aqui, com toda complexidade que tem. Aqui, as
pessoas, nós todos não podemos esquecer a votação
histórica da guerra dos portos na Comissão de Assuntos
Econômicos e, depois, no plenário. E outras votações
extremamente relevantes que, apesar das diferenças
regionais ou da divergência de alguns Estados, votamos, exercemos essa legitimidade que o voto nos dá
representando as unidades da Federação brasileira.
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Portanto, precisamos fazer um esforço para que
o Confaz encaminhe uma proposta definitiva para
o Congresso Nacional. Isso vai nos ajudar. Mas até
em função do que isso representa para a economia
brasileira, eu acho, Sr. Presidente, que não podemos
deixar de votar essas matérias que são cruciais para
o futuro do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Delcídio do Amaral.
Concedemos a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro Presidente Renan Calheiros,
Ministro da Fazenda Guido Mantega, Governador de
Alagoas Teotonio Vilela e Governador de Mato Grosso
Silval Barbosa, caro Lindbergh Farias, Presidente da
Comissão de Assuntos Econômicos, meu caro Walter
Pinheiro e demais colegas, confesso que estava aqui
com um pronunciamento escrito de seis ou sete páginas, mas acho que vou deixá-lo de lado.
Acompanhando o debate, senti de logo que o
Senador Paulo Bauer sintetizou bastante aquilo em
que talvez eu fosse adentrar também. Além de ele sintetizar, de trazer questões sobre as quais ouço e vejo
palpitações de diversos lados – e não só o Senador
Paulo Bauer como os demais colegas. Mas eu senti
uma firmeza extraordinária no Presidente Lindbergh na
Comissão de Economia, determinando certas datas.
Ele disse que, até as 17h de terça-feira, o Confaz,
mesmo virtualmente, vai tentar buscar o entendimento. Disse também o Presidente da Comissão que, até
quarta-feira, em princípio, uma comissão de quatro
Senadores, a começar pelo Senador Luiz Henrique,
do meu Estado, Santa Catarina; se não me engano, o
Senador Francisco Dornelles; o Delcídio Amaral, que,
há pouco, ocupou esta tribuna; e o Senador Armando
Monteiro, que é Relator de uma matéria substituta do
Senador Paulo Bauer.
Eu acho que esses quatro Senadores devem
tratar de algumas questões fundamentais sobre as
quais estamos pensando nesse novo Pacto Federativo. Inclusive, foram expostas várias dessas teses pelo
Ministro da Fazenda.
Apenas faço algumas ponderações. Percebi aqui
quando o Senador Delcídio do Amaral a questão de
que o Confaz fechou com 24 Estados, com exceção
de 3, dentre os quais se encontra Santa Catarina. E
descobriu-se ontem – não sei por quais razões –, no
Ministério da Fazenda, que uma questão da guerra dos
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portos estaria atrasando o fechamento com o Confaz,
o que não tem nada a ver com a questão do ICMS.
Isso me chamou a atenção. Foi agora. E isso mexeu um pouco com a minha cabeça.
Eu sei que a guerra dos portos, de um certo modo,
foi uma questão de ICMS. Foi uma questão de incentivo fiscal. Santa Catarina tem cinco portos, e houve
incentivo, a começar na época do Governo Luiz Henrique, para motivar, para estruturar, para criar logísticas.
Investiu-se muito nesses portos e, com o negócio de
unificar, de retirar incentivos, Santa Catarina ia perder
cerca de R$1 bilhão por ano. E aí eu sei que entrou no
debate. Vamos compensar, porque não é só a guerra
dos portos, é a guerra fiscal também dos Estados, do
ICMS, que nós temos que colocar em pauta. E entrou
também essa...
Para buscar o entendimento da guerra dos portos,
começou-se a criar o Fundo de Compensação, com
uma parte orçamentária, que agora eu estou vendo
que são 25% e 75 %: 25% seriam orçamentários e
75% seriam de fundos de empréstimos por organismos
como o BNDES, no caso. Hoje, na guerra dos portos,
entrou a questão de fundos de investimento, ou seja,
compensação por empréstimos, no caso do BNDES.
Se aqui há a conversa de que a coisa não está
fluindo, será que não serve como um ensaio aquela
questão dos portos, que é um prelúdio para que venha
se fechar agora a questão do Fundo de Compensação, dos 25% e 75%, dos Estados que vão perder na
questão dos 7% e 4% do ICMS, e esse fundo que virá
compensar os Estados todos do Brasil e os Municípios?
Será que aquele dos portos não é um ensaio, se não
está acontecendo, se não está fluindo? Eu acho que,
até terça-feira à tarde, nós vamos saber se está fluindo
ou não está. Se aquele ensaio não está acontecendo,
como será o outro, dos próximos anos, do negócio dos
7% e 4%? Quando é o fundo orçamentário, são os 25%
orçamentários. Se aquilo é vinculado, é compulsório,
tudo bem. Mas e os 75% que serão empréstimos para
compensar as perdas? E se essa burocracia não andar? Será que não está ocorrendo na guerra dos portos aquela compensação sobre a qual já foi fechado o
pacto? Vamos ver até terça-feira.
Eu gostaria de sentir, da parte da Fazenda, se o
Governo do Estado, o meu Governador... Eu sei que
eles têm viajado muito. Florianópolis, BNDES, técnicos, vai Governador, volta, e as coisas não estavam
acontecendo. Será que é verdade isso?
Se for verdade, eu tenho algum receio de que,
depois da parte dos 75%, que é um fundo regional
de compensação que os Estados podem buscar para
tentar compensar os seus prejuízos, para chegar a fe-
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char os preâmbulos, as necessidades, se isso não será
uma novela que vai e vem e demora para acontecer.
Quer dizer, nós temos, Senador Delcídio, até
terça-feira à tarde para tirar essas dúvidas. Espero que
Santa Catarina venha a dizer: “Está resolvido; naquele
ensaio, não está havendo empacamento, é um pacto que está acontecendo, está indo.” Espero que, até
terça-feira à tarde, isso se resolva.
Faço uma oração a Deus. Farei até uma novena.
Farei orações, daqui e de lá, vou queimar vela, rezar
de trás para frente, de frente para trás, para que, até
terça-feira, às 17 horas, esteja tudo o. k. Vou torcer,
porque isso será um prelúdio, uma antessala do que
será o grande pacto do ICMS entre os 27 Estados para
os próximos anos.
Vou ficar por aí, porque isso envolve não só o
meu Estado, e vai envolver todos nós no Brasil. Eu
apenas quero deixar uma reflexão, talvez, aos quatro
Senadores, que são os grandes da ideia de um novo
pacto para o Brasil. Só vou deixar um questionamento, uma reflexão. E os quatro Senadores vão trazer...
Quem sabe até, na quarta-feira, Senador Lindbergh,
na Comissão de Economia, poderemos ter a clarividência de encontrar o caminho. Porque, eu me recordo
que em 88, quando foi instituída a nova participação
do Fundo de Participação dos Estados e do FPM, na
época, 76% eram resultado da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. Isso, em 1988. Representavam
76% o Fundo de Participação, o Imposto de Renda e
o IPI do bolo geral da União. Só sei que, atualmente,
baixou de 76 e está representando em torno de 55%
do bolo do IPI e do Imposto de Renda. De 76, em 88,
baixou agora para 55. Só que a arrecadação do bolo
da União, em função de arrecadações de contribuições
outras da União, de 24 passou para 46, em função de
contribuições que ficam somente com a União, porque
os Estados e Municípios não têm participado.
Tomara que, dos quatro Senadores que vão trazer a proposta, quarta-feira agora, Senador Lindbergh,
na Comissão de Economia, nós encontremos também,
porque isso vai ser uma questão para o futuro; vai ser
um entendimento entre todos nós.
Acho que isso é um enquadramento que vamos
buscar sem entrarmos em outros detalhes. Acho que
foi um avanço da Câmara, virá para cá. Sou um daqueles – não só porque exerci por certo tempo, embora
curto, as funções de governador do meu Estado – que
torcem para que busquemos isso agora.
Quero cumprimentá-lo, Senador Lindbergh. V.
Exª tem aspirações, está num caminho correto, é um
menino que era muito irrequieto, hoje é ponderado; era
saltitante e hoje pisa calmo e conduz com firmeza. Vamos buscar isso. Acho que até quarta-feira, se Deus
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quiser, as minhas novenas, rezando de trás para frente,
queimando vela, encontraremos os caminhos. Oxalá!
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Esse seja o acontecimento, o melhor
da história para todos nós, entre o Governo Federal, os
governos estaduais, os governos municipais. E poderemos, Ministro da Fazenda, nos abraçar entre todos nós.
Esse é o caminho! Somos irmãos, somos brasileiros e
é por aí, por debate democrático, que encontraremos
as melhores luzes, a luz do fim do túnel, e tomara que
não seja uma moto na contramão.
Pelo amor de Deus, vamos encontrar isso juntamente. E acredito que deveremos lá chegar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Casildo Maldaner e concedemos a palavra ao Senador
Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros;
Exmo Sr. Ministro da Fazenda, Guido Mantega; Exmo Sr.
Governador do Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa; e o Exmo Sr. Governador Teotonio Vilela, para quem
trago um abraço do Gilberto Braga de Melo, o Giba,
que deixou Pernambuco para viver na melhor terra do
mundo, que é o Acre; meus colegas Senadores, Lindbergh Farias e Walter Pinheiro, esse debate temático sobre o Pacto Federativo acontece num momento
muito oportuno.
Tenho todos os motivos para elogiar o Presidente
Renan Calheiros e os Senadores proponentes, porque a Carta Constitucional de 1988 determina que:
“A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito...”
E a Constituição também assegura, no §4º, em
seu art. 60, que: “Não será objeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir [...] a forma
federativa [do Brasil].” Se nós estamos diante de uma
cláusula pétrea de que a Republica Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de suas unidades federativas, logo cabe ao Senado Federal, que é
a representação das unidades federativas, encontrar
soluções para os problemas que dizem respeito ao
Pacto Federativo.
Eu acompanhei com muita atenção a exposição
do Ministro Guido Mantega e quero cumprimentá-lo
pela contribuição fantástica que tem dado no sentido
de fazer com que o Governo brasileiro e o Brasil estejam nas condições em que estão hoje.
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Poderíamos pegar vários aspectos da sua exposição, mas me atenho a uma única informação que
me parece muito relevante. Primeiro, que os Estados
e Municípios tenham ao longo do tempo reduzido o
seu comprometimento em relação às suas dívidas. E
o segundo aspecto, numa das cartelas do Ministro, é
que, nas dívidas subnacionais apresentadas hoje no
mundo, o Brasil está numa posição bem confortável.
Enquanto temos o Canadá com 39,5%, o Japão com
38%, a Alemanha com 32%, Estados Unidos com 24%,
China com 18%, o Brasil está lá embaixo com 12,7%.
O que é algo absolutamente alvissareiro.
E eu acrescentaria outro dado importante que é
motivo de inveja em relação ao Brasil no mundo, que é
hoje a nossa taxa de desemprego de 5,3%. Isso, sem
heresia, é praticamente falar de pleno emprego, porque também temos que dar o direito à rotatividade do
trabalho, porque as pessoas também podem tranquilamente mudar de um trabalho para outro. Exigir que
seja taxa zero de desemprego é querer demais e seria
um tanto quanto ditatorial. Acho que 5,3% de desemprego é algo que nos coloca em posição de absoluto
destaque no mundo.
Ao mesmo tempo em que nós comemoramos esses índices, frutos desses 10, 11 anos de acertos do
nosso Governo, com o Presidente Lula, com a nossa
Presidenta Dilma – e nós temos, sim, que comemorar
muito esses dados –, nós temos que comemorar muito
uma execução de R$665 bilhões do PAC, em 2011/2012.
Nós temos todos os motivos para comemorar os avanços que tivemos. E essa licitação de Libra, com esse
arranjo feito com a Petrobras, com 40% desse consórcio e de todos os resultados que vão ser possíveis nos
próximos 35 anos, com a possibilidade de a gente ter
aí pelo menos R$1 trilhão para investir na melhoria do
Brasil, principalmente no que diz respeito àquilo que
nos é mais caro – a educação, a saúde –, isso tudo é
motivo de muita comemoração. Mas o Brasil só pode
ser plenamente feliz se o povo que vive nas unidades
federativas também se sentir feliz. E nós temos que
reconhecer que os últimos anos têm sido muito difíceis
para Estados e Municípios. Eu pego aqui o exemplo
do Estado do Acre: no ano de 2009, nós tivemos uma
execução orçamentária 15,5% inferior ao que estava
programado no Orçamento Geral da União; no ano de
2010, tivemos uma redução de 8,31%; 2011, 4,86%;
2012, 11,72%; e agora, em 2013, a gente já tem um
acumulado de 8,89%.
A redução de repasses para Estados do Norte
e Nordeste, que são absolutamente dependentes do
FPE, é algo que coloca em extrema dificuldade esses
Estados. Nós temos certamente Estados que terão dificuldade de pagar o 13º e alguns, invariavelmente, estão
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marchando para a falência em função dessa redução de
repasses. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre
a necessidade de esses Estados e Municípios encontrarem uma forma de sobrevivência. O endividamento
é muito elevado. Hoje o Acre compromete 11,24% da
sua receita corrente líquida com o pagamento da dívida. Um Estado pobre, isolado como o Acre, não pode
ter 11,24% das suas receitas comprometidas com o
pagamento da dívida, e ficar com zero para investimento, porque a União não precisa desse dinheiro. É
muito pouco para a União.
Eu tenho certeza de que é possível a gente encontrar mecanismos, ainda que a Lei nº 101 impeça o
mecanismo da renegociação das dívidas. Nós temos
que encontrar caminhos. E o Senado, com a pauta
desses quatro itens, Senador Lindbergh, que estão
na Comissão de Assuntos Econômicos, e alguns para
serem votados neste plenário, tem que encontrar uma
saída também para isso.
Outro aspecto, que foi colocado na cartela de nº
16, se não me engano...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... da exposição do Ministro, é essa notícia de
que o BNDES não financiará novamente novos empreendimentos do Estados.
Isso também é desastroso para Estados e Municípios porque nós precisamos, sim, buscar operações
financeiras junto ao BNDES, até porque, quando esses
investimentos acontecem nos Estados, a gente tem
uma possibilidade de arrecadar ICMS a partir desses
investimentos.
Então, nós precisamos também ter um mecanismo de proteção que parta do Ministério da Fazenda,
do Banco Central no sentido de proteger os Estados
e encontrar a melhor forma de não criar mais dificuldades para os Estados.
Ao Governador Teotonio Vilela, digo que concordo plenamente.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Acho que nós Parlamentares precisamos assumir
um pacto com Estados e Municípios de não votar mais
nada que implique custos para Estados e Municípios.
Quando se fala de PEC 300, para conseguir um
piso salarial das Forças de Segurança, isso é um choque para todos os governadores dos Estados, porque
é impossível imaginar que a gente vai continuar legislando, criando situações para aumentar ainda mais as
dificuldades de Estados e Municípios.
Eu acho que, da mesma forma como nós temos
que buscar uma humanização da equipe econômica do
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Governo no sentido de se sensibilizar com o drama dos
Estados e dos Municípios, nós Parlamentares temos
que ter a sensibilidade de evitarmos tantos holofotes,
evitarmos tantas bandeiras populistas...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... para concluir, Sr. Presidente, e assumirmos
definitivamente a responsabilidade de expressar nossa
solidariedade com Estados e Municípios, principalmente as unidades da Federação que nós representamos,
no sentido de não legislarmos mais em assunto algum
que implique novos custos para as nossas unidades
federativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Anibal Diniz.
Concedemos a palavra à Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Sr. Presidente Renan Calheiros, quero só pedir uma
informação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, a Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – A ordem das inscrições
está sendo alterada? A que tenho aqui não é a mesma, Sr. Presidente. Eu gostaria de um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, não está sendo alterada,
não. Agora, fala a Vanessa Grazziotin; em seguida, o
Senador Luiz Henrique, o Senador Flexa Ribeiro, a
Senadora Ana Amélia, o Senador Ricardo Ferraço, o
Senador Waldemir Moka e o Senador Suplicy.
Com a palavra, V. Exª, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado e do
Congresso Nacional, quero cumprimentar o Ministro
Guido Mantega; os Governadores de Alagoas e de Mato
Grosso, o Governador Teotonio e o Governador Silval;
o ativo Presidente Lindbergh, não tão saltitante hoje
quanto o Senador Casildo Maldaner; e o proponente
desta sessão, o Senador Walter Pinheiro.
Quero dizer que estou entusiasmada com o debate, Sr. Presidente. Este debate veio ao plenário
hoje e tem sido constante na Comissão de Assuntos
Econômicos. E acho que há uma boa sinalização,
porque, quanto aos temas debatidos até agora, definitivamente alguma coisa se aprovou, talvez não tudo
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o que queríamos. Debatemos aqui a reforma política.
Não chegamos a aprovar a reforma política como um
todo, mas já aprovamos algumas modificações na legislação eleitoral.
Hoje, estamos debatendo a questão do Pacto
Federativo. Não é um assunto simples de debater, porque são 27 Unidades da Federação em um País que
tem características continentais, como sabe o Ministro
Guido Mantega melhor do que qualquer um de nós, e
que é profundamente marcado não só pelas diferenças
sociais, mas principalmente pelas diferenças regionais.
Quando falamos num novo Pacto Federativo, nós temos de buscar esse novo Pacto Federativo a fim de
diminuir as desigualdades.
De todas aquelas transparências aqui mostradas,
há uma muito positiva que mostra o desenvolvimento
econômico mais acelerado nas regiões menos desenvolvidas do que nas mais desenvolvidas. Entretanto,
precisamos fazer uma análise. O Norte e o Nordeste
brasileiros, nesses últimos tempos, têm alcançado
um desenvolvimento maior. O que tem feito com que
essas Regiões consigam crescer mais do que as Regiões Sudeste e Sul do País? Será que não seria, em
boa parte, por conta desses incentivos fiscais que os
Estados brasileiros, à revelia da legislação brasileira,
têm concedido? Creio que, em boa parte, sim, cobrindo
um vácuo da ausência de uma política mais clara de
desenvolvimento regional para o nosso País!
Entretanto, Ministro, concordo com V. Exª, quando V. Exª diz que, com a guerra fiscal gerada a partir
da utilização do ICMS, nós estamos colhendo mais
frutos negativos do que positivos. Concordo com isso
plenamente. Essa fase já está esgotada, porque, hoje,
quem concede isenções e incentivos fiscais não são
só os Estados do Nordeste e do Norte do Brasil, mas
também os Estados ricos e desenvolvidos. De fato, isso
tem corroído as finanças, não há dúvida quanto a isso.
Para nós, para mim – eu venho do Amazonas
–, esse é um tema difícil, porque representamos a
exceção do sistema tributário brasileiro. E trabalhar a
exceção não é fácil. Como promover a modificação?
Como equalizar, em um mesmo percentual, a alíquota de ICMS sem permitir que haja perdas? Através da
compensação! Mas a Zona Franca precisa muito mais
do que compensação.
Ministro, quero cumprimentar o Governo. Antigamente, a gente corria para resolver um problema que
vinha a partir do Executivo em relação à Zona Franca.
Hoje, não! Hoje, temos no Executivo um grande aliado, porque a primeira proposta que aqui chegou veio
com um tratamento diferenciado quanto à Zona Franca
de Manaus, numa demonstração do compromisso do
Governo Federal não só com o Amazonas, mas tam-
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bém com o desenvolvimento do Norte, de uma parte
importante do Norte.
Tenho conversado com o Governador. Do ponto
de vista do Amazonas, o acordo está feito. E não tenho
dúvida alguma de que, aqui, o acordo feito se replicará. Entretanto, precisamos de segurança no que diz
respeito à informática, ao setor de informática, que é
um segmento incentivado no Brasil, não só na Zona
Franca, mas em todo o território nacional. Há uma
pequena parcela do setor instalada no Estado, e não
podemos perdê-la.
Como fazer com que o Amazonas não perca, se
a proposta é baixar a alíquota para 7%? A proposta
é deixar a alíquota do ICMS em 10% e em 7% para o
setor de informática. Teríamos de ter outra vantagem,
que, na prática, não seria vantagem, mas seria uma
diferenciação, para pelo menos garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus, que está a milhares
de quilômetros do grande centro consumidor do País.
E isso se encaminha pelo CRA, através do CRA. Há a
diminuição do imposto de importação através do Coeficiente de Redução Aduaneira.
Então, pergunto ao Ministro se é fato que podemos incluir na resolução essa questão, para que nós
tenhamos também a segurança que todos os Estados
querem em relação ao Fundo de Compensação. É um
debate importante. E não sei se vamos poder fechar o
ano com essas mudanças todas aprovadas. Mas não
tenho dúvida de que pelo menos grande parte delas
será aprovada.
Presidente Renan Calheiros, V. Exª, com toda a
sua experiência, e o Senador Lindbergh, que preside
a Comissão de Assuntos Econômicos, com todas as
suas pretensões, têm nos ajudado muito no desenvolvimento do debate e, muito mais do que isso, na
busca desse acordo.
Então, cumprimento os autores do requerimento
de realização desta sessão.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos à Senadora Vanessa Grazziotin.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros,
vou procurar ser breve, telegráfico, respeitando dois
adiantados: o adiantado da hora e o adiantado da fome.
Cumprimento o Sr. Ministro de Estado da Fazenda, que nos honra mais uma vez com sua presença,
Prof. Guido Mantega; e o Sr. Governador do Estado do
Mato Grosso, Dr. Silval da Cunha Barbosa.

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

Meu caro Governador do Estado do Alagoas, Senador Teotonio Vilela, ao saudá-lo, quero dizer que um
dos grandes orgulhos que tenho na minha vida pública
de 40 anos é ter vivido intensamente com seu pai nos
seus últimos seis meses de luta e de vida.
Meu caro Colega Senador Lindbergh Farias, dinâmico Presidente da nossa Comissão de Assuntos
Econômicos; meu caro Colega Senador Walter Pinheiro,
propositor desta importante sessão de debates; Srªs
Senadoras; Srs. Senadores, vou ater-me a um único
tema, meu caro Ministro Guido Mantega.
Eu propus um Projeto de Lei no Senado, o de nº
335, levando a Nação a uma propositura que, no meu
entendimento, ao mesmo tempo acelera o crescimento
do País, através da multiplicação dos investimentos,
desafoga os Estados e lhes dá a capacidade de atuar
fortemente naquilo em que estão tolhidos pela grave
situação de caixa: obras de infraestrutura e programas
de inovação e de pesquisa científica e tecnológica.
De que trata o Projeto, Sr. Ministro? Eu já tive
oportunidade de lhe falar dele pessoalmente. O Projeto
trata de converter 20% da dívida paga mensalmente à
União nessas obras de infraestrutura e em programas
de investimento em ciência, em tecnologia e em inovação. Isso, não tenho dúvida, aumentará a velocidade
de crescimento do País. Um programa como esse, que
transformará o Brasil como um todo num canteiro de
obras, haverá de contribuir decisivamente para o crescimento acelerado do Produto Interno Bruto.
Telegraficamente, Sr. Ministro, Sr. Presidente,
é a proposta que quero fazer aqui. A Senadora Ana
Amélia é a Relatora do Projeto. Vou deixar à Senadora a oportunidade de dar mais detalhes a respeito da
consistência dessa proposição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Luiz Henrique.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Cumprimento o Senador Renan Calheiros,
Presidente do Senado Federal; o Exmo Sr. Guido Mantega, Ministro de Estado da Fazenda; o Governador de
Mato Grosso, Silval Barbosa; o querido Governador do
Estado do Alagoas, Teotonio Vilela Filho; o Presidente
da CAE, Senador Lindbergh Farias; o Senador Walter
Pinheiro, autor do requerimento desta sessão de debates temáticos; as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores.
Senador Renan Calheiros, quero iniciar meu pronunciamento cumprimentando V. Exª pela execução
destas sessões de debates temáticos no plenário do
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Senado Federal. Elas vêm ao encontro daquilo que o
Plenário, como um todo, já pedia a V. Exª, para que
pudéssemos nos debruçar mais profundamente sobre
os temas que dizem respeito às questões de interesse nacional, não deixando de lado, evidentemente, o
interesse de cada unidade federativa, mas pensando
o Brasil em primeiro lugar.
Sem me alongar, quero deixar claro, como já foi
dito por alguns Senadores e Senadoras que me antecederam, que estamos hoje querendo terminar essa
guerra fiscal, que foi criada por falta de um instrumento
do Governo Federal, por falta de uma política de diminuição das desigualdades regionais. Então, os Estados
menos desenvolvidos e mais afastados se viram numa
situação de não ter como atrair investimentos para o
seu território, sem que eles pudessem oferecer algo em
troca. Hoje, já se sabe que não há mais um resultado
positivo, porque a perda de receita já é maior que o
crescimento que esses investimentos estão trazendo.
Então, é evidente que há o consenso de que se
precisa encontrar uma equação para que termine a
guerra fiscal. Ao mesmo tempo, é preciso, Ministro Guido Mantega, que os Estados ainda menos desenvolvidos tenham instrumentos para que possam avançar
no desenvolvimento.
V. Exª mostrou aqui uma transparência em que
a Região Norte teve um percentual de PIB maior de
crescimento do que o do Sul, do que o do Sudeste e
um pouco maior que o do Nordeste, também maior
que o do Sul e o do Sudeste, querendo dizer que as
desigualdades regionais estão sendo diminuídas, mas,
na verdade, esse aumento, esse crescimento mostrado por V. Exª ainda é muito pequeno em relação ao
desenvolvimento do Sul e do Sudeste. Com o Sul e o
Sudeste crescendo 3,5% do PIB, enquanto o Nordeste
cresce 4%, nós nos estamos afastando cada vez mais.
Em números absolutos, nós nos afastamos mais, em
vez de diminuirmos essa desigualdade. Seria preciso que houvesse uma vantagem, um aumento maior
dessas Regiões menos desenvolvidas em relação ao
crescimento do Sul e do Sudeste.
Isso só acontecerá se houver uma descentralização da indústria brasileira, criando incentivos, como foi
feito para o Nordeste. Alguns Estados do Nordeste já
puderam ter, no seu território, indústrias automobilísticas, que são estruturantes. Que elas pudessem chegar
também as outras Regiões, principalmente ao Norte,
porque até o Centro-Oeste já teve essa oportunidade.
Ministro Guido Mantega, nós estamos tratando
aqui da revisão do Pacto Federativo, mas, em vez de
fazermos essa revisão de uma forma ampla, como
todos nós gostaríamos – e sabemos, evidentemente,
que não é possível –, nós a estamos fazendo fatiada
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novamente. Que a façamos fatiada, mas que façamos
sem que ela traga prejuízos para determinadas unidades da Federação, que são insustentáveis.
Nós temos o indexador da dívida, que já foi aprovado, ontem, na Câmara, e virá para o Senado.
O Senador Paulo Bauer colocou, como preocupação dele, o fato de não ter havido uma redução do
percentual da receita líquida da prestação paga pelos
Estados, mas acredito que, com a redução dessa parcela – seria o teto do pagamento esses percentuais de
dívida –, não chegará a esse teto, que está previsto,
já, nos acordos. Com isso, estaria resolvido.
A CAE aprovou o PRS nº 01, de 2013, que está
no plenário para ser discutido e que parou porque o
Governo viu que, realmente, aquele PRS não era a solução. O Senador Walter Pinheiro já disse que ele era o
Relator da medida provisória que tratava, praticamente, da consolidação do PRS, mas que ela foi “deixada
a morrer”, vamos dizer. Ela não morreu. Foi deixada a
morrer por interesses talvez maiores do Governo em
relação a tentar um acordo. Está-se tentando até hoje,
mas ainda não se conseguiu.
Naquele PRS, Ministro Mantega, o meu Estado,
o Estado do Pará, se colocava isolado completamente
dos demais Estados da Região Norte. Criavam-se zonas de livre comércio, já criadas em todos os Estados
da Região Norte, e o Pará, que é penalizado hoje pela
Lei Kandir – vou falar a respeito mais adiante – ficaria,
então, numa situação insustentável nas trocas entre
os Estados da Região Norte. Ninguém mais faria investimentos no Pará, porque faria no Amapá, faria nos
outros Estados vizinhos ao nosso, que estão atendidos
pelo PRS nº 1.
O Senador Walter Pinheiro, como Relator da
medida provisória, corrigia isso, criando zonas de livre comércio no Estado do Pará, em Barcarena e em
Marabá, para que, com isso, pudesse igualar o Estado
nas trocas interestaduais.
Então, é preciso, Ministro Mantega, que o Pará
seja olhado de uma forma diferenciada em relação aos
demais Estados da Amazônia pela situação em que
ele se encontra no Norte do nosso País.
Eu vejo que o instrumento de desenvolvimento
que essa equação está tentando fazer virá através do
fundo de compensação e do fundo de desenvolvimento regional, mas a preocupação dos governadores,
Ministro Mantega, é no sentido de que esses fundos
têm que estar constitucionalizados. Caso contrário,
não haverá segurança desses governadores de que
possam vir a receber esses valores. Por que isso?
Porque já passaram pelo trauma da Lei Kandir. Há
quase duas décadas, começou um ressarcimento da
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ordem de 70% das perdas, e hoje o ressarcimento é
de 10% das perdas.
Se não houver a constitucionalização desses fundos que venha a compensar as perdas do ICMS e se
não vierem garantias de políticas de desenvolvimento
para esses Estados, não haverá como suportar essa
equalização que está sendo proposta. Pelo menos, falo
em relação ao Estado do Pará, que é aquele que tenho
aqui a obrigação constitucional de defender.
Eu diria, Ministro Mantega, que poderíamos, sim,
avançar.
Fiz uma emenda ao projeto que está tramitando
na CAE, para que, na oportunidade em que estamos
criando esse fundo de compensação e o fundo de
desenvolvimento, se criasse um fundo para resolver
o problema da Lei Kandir. E os valores da Lei Kandir
hoje representam perda para os Estados – e quase todos os Estados perdem com a Lei Kandir – na ordem
de R$32 bilhões. Não é nada que dê para assustar em
relação aos números que V. Exª colocou aqui.
Então, poderia haver um esforço do Governo.
Talvez fosse até mais fácil a negociação, porque, das
27 unidades da Federação, 21 ou 22 têm perdas com
a Lei Kandir. Então, se elas fossem ressarcidas dessas perdas, a negociação poderia ser facilitada. O
Pará perde por ano, Ministro Mantega, algo em torno
de 1,5 bilhão de receita própria com a Lei Kandir, que
são 5% da perda de todas as unidades da Federação.
Não digo que a responsabilidade seja do Executivo.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Falta vontade ao Executivo, mas a responsabilidade é do Congresso Nacional, porque está claro
que tínhamos que aprovar uma lei complementar que
regulamentasse a perda da Lei Kandir e não o fizemos. Não há vontade política do Governo Federal, é
verdade, mas também não há vontade política do Congresso Nacional para aprovar a lei complementar que
regulamenta a perda com a Lei Kandir e, com isso,
resolver a situação.
Quero parabenizar o Senador Lindbergh, como
Presidente da CAE, que tem mantido permanentemente na pauta essa questão, porque é importante que a
resolvamos ainda neste ano, pois o ano que vem é um
ano atípico, um ano de eleições.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Acredito, Ministro Mantega, que não podemos
deixar de resolver a questão do comércio eletrônico.
O comércio eletrônico tem crescido de forma assustadora, está chegando hoje a algo que extrapola R$30
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bilhões nas transações, e o ICMS do comércio eletrônico está concentrado em poucos Estados, onde estão
as grandes empresas que fazem a comercialização. É
preciso que haja também a redistribuição do ICMS do
comércio eletrônico.
Acho que esse ponto, assim como os outros aqui
colocados, deve ser incorporado como um que deva
ser resolvido nessa negociação em curso.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, para economia de tempo – o
Ministro pacientemente está aqui, nesta sessão, que
começou às 10h –, quero agradecer e me associar às
palavras de todos os Senadores que me antecederam
em relação à oportunidade deste debate.
Quero também agradecer a presença dos Governadores de Alagoas e de Mato Grosso, Teotonio Vilela
Filho e Silval Barbosa; agradeço também ao Senador
Lindbergh Farias, da Comissão de Assuntos Econômicos; ao Senador Walter Pinheiro e, especialmente,
é claro, ao Ministro Guido Mantega.
Ministro, permita-me, eu desejaria muito que o
otimismo de V. Exª em relação a Libra, tão bem destacado por V. Exª, se confirme. Quanto maior for o preço
do petróleo, mais royalties receberão também os Estados não produtores como o meu, o Rio Grande do
Sul. Mas isso vai depender dos humores do mercado
internacional e desse preço. Então, temos que aguardar. Tomara mesmo que os preços sejam desse nível
para nos estimular.
Eu queria fazer uma observação também. V. Exª
mostrou, na sua apresentação, a política que propiciou
a redução dos desequilíbrios regionais. Isso é muito
positivo, não fosse o fato de que esse desequilíbrio
foi reduzido à custa de guerra fiscal. E, quanto a isso,
eu gostaria de chamar a atenção para a posição do
Senador Lindbergh Farias, muito apropriada em relação a essa matéria e sobre as questões relacionadas
à segurança jurídica para todos os setores da economia brasileira.
O empreendedor precisa de regras claras, e nós
mudamos, seja no âmbito dos impostos municipais,
seja no âmbito da guerra fiscal, e isso cria realmente
uma incerteza.
Então, vejam só: o Norte e o Norte tiveram, de fato,
como disse V. Exª – o Norte da nossa querida Vanessa
Grazziotin –, crescimento de 5,2% do PIB, de 2000 a
2010; o Nordeste, 4%; e o Centro Oeste, especialmente
tocado por Mato Grosso, Goiás e Tocantins, 4,7%. Em
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compensação, a minha Região, o Sul do País, 3,2%.
Isso porque as nossas empresas se transferiram para
lá, os geradores de emprego, o setor coureiro-calçadista, grande empregador de mão de obra.
Nós não reclamamos que esses Estados, essas
regiões se desenvolvam. Elas precisam, para criar um
desenvolvimento adequado ao País, mais harmônico.
Nós queremos isso. Só que isso foi feito à custa dessa
política fiscal. Portanto, nós precisamos exatamente
resolver essa questão, de uma vez por todas, porque
se não ficaremos aqui fazendo outros debates.
Vou ao ponto para ser bem objetiva.
Nós festejamos também, Presidente Renan Calheiros, o que a Câmara decidiu ontem sobre a renegociação da dívida. Na verdade, nós estamos falando
sobre estoque da dívida. Nós não estamos falando do
fluxo da dívida, e o fluxo continua um peso para os Estados. E aí entra o que o Senador Luiz Henrique está
propondo adequadamente, como ex-Governador, com
toda a capacidade e criatividade que teve de fazer uma
proposta. Nesse caso, eu gostaria de saber de V. Exa
qual é a posição do Governo a respeito disso.
O projeto do Senador Luiz Henrique autoriza o
desconto de valor equivalente a 20% do saldo devedor
das dívidas refinanciadas pela União, desde que – este
é o fator – os recursos resultantes sejam obrigatória
e exclusivamente destinados pelos entes federados,
Estados e Municípios, beneficiados a programas de
investimentos em áreas de mobilidade urbana – as
ruas foram nos indicar isso –, infraestrutura, inovação
e tecnologia.
Ora, Ministro, o senhor conhece bem, porque tem
acompanhado a choradeira adequada. Não é choradeira, é o clamor dos governadores e dos prefeitos.
Eu sou uma Senadora municipalista. Presido aqui,
por deferência do Senador Lindbergh Farias, a Subcomissão de Assuntos Municipais. Como visto, esse projeto não autoriza a realização de operações de crédito
entre a União e os entes federados devedores, nem
trata de postergação ou refinanciamento de dívidas.
Objetivamente, reconhece que as diferenças entre a
evolução dos índices de atualização monetária dos
saldos devedores, adotados nos contratos, e as dos
que expressam o comportamento das suas receitas
têm implicado um encargo financeiro muito pesado e
não proporcional à capacidade financeira dos Estados
e Municípios, devedores da prima rica, da União. Por
outro lado, como o projeto reconhece o abatimento de
20% do saldo devedor como amortização antecipada,
ele ainda propiciará aos entes devedores alívio do fluxo
de pagamento de serviço da dívida. Essa é a questão,
porque, se não for modificado, o fluxo continua elevado.
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Os valores liberados são, no nosso entendimento,
suficientes para confirmar o financiamento de programas de investimento nessas áreas a que me referi: mobilidade urbana, infraestrutura e inovação em tecnologia.
Isso dá o compartilhamento de responsabilidades e
cria uma situação de maior facilidade, porque, Ministro,
quem está na base – o prefeito e o governador – tem
muito mais precisa a necessidade prioritária para fazer
as aplicações. Fazer a aplicação e decidir a política em
Brasília é muito distante. Até o dinheiro chegar lá, ele
vai sendo consumido pelo caminho.
Eu penso que a proposta do Senador Luiz Henrique tem objetividade, tem clareza, é preciso também
que o Estado ou o Município esteja todo ele regularizado, com o INSS e com todas as suas relações com
a União. Portanto, não é uma concessão meramente
de repassar dinheiro para custeio, é específico para
investimento.
Finalmente, Ministro Guido Mantega, também
apresentei aqui – e gostaria de ouvir a sua opinião, se
for possível – a Proposta de Emenda à Constituição
nº 39, de minha autoria, prevendo o aumento de 2% –
só 2%, Ministro, é pouco – no repasse do Imposto de
Renda e também do IPI para o Fundo de Participação
dos Municípios. É muito pouco.
Aqui está um ex-Prefeito, o Senador Lindbergh –
há vários ex-prefeitos aqui –, e penso que podemos,
dessa forma, dar uma contribuição adequada, nessa
relação, para resolver de vez a questão federativa que
está hoje vivendo o seu estertor. A crise federativa
está se ampliando não só nos aspectos financeiros e
econômicos, mas também nos aspectos institucionais.
Muito obrigada, Ministro Guido Mantega.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Suplicy.
Com a palavra, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Renan Calheiros, caro Ministro da Fazenda,
Guido Mantega, prezados Srs. Governadores Silval da
Cunha Barbosa, do Mato Grosso, e nosso colega, por
quem desenvolvemos respeito, consideração e amizade, Teotonio Vilela Filho, uma palavra também de
carinho em homenagem a seu pai, que tanto ganhou a
admiração de todos nós brasileiros, sobretudo quando
desempenhou extraordinário papel na luta pela democratização do Brasil até que a tivéssemos conquistado.
Permita-me apenas recordar o primeiro comício
das Diretas, em novembro de 1983. O primeiro comício
em que o PT, sobretudo, tinha tanto se empenhado.
Ali estava o Senador Fernando Henrique Cardoso. O
Governador Franco Montoro tinha que comparecer

28

75750 Sexta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ao Grande Prêmio do Jockey Club, mas o Presidente
Fernando Henrique compareceu. Era uma demonstração, sobretudo, que o PT tinha... E ali havia alguns
que indagavam: será que os petistas vão bem receber
o Senador Fernando Henrique? E eis que soubemos
do falecimento de seu pai.
E eu me recordo, Presidente Renan Calheiros, de
que, então, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
fez uma homenagem comovente, bonita, porque seu
pai havia falecido eu acho que naquela madrugada. E
todos nós tínhamos extraordinário respeito pelo papel que desempenhara naqueles últimos anos de sua
vida, inclusive com a doença que havia tido. Eu, que
era amigo de Henfil, acompanhei também, inclusive,
a amizade de Henfil com o seu pai.
Eu gostaria aqui de cumprimentar os Governadores por suas exposições, mas vou centrar-me, sobretudo, nas preocupações que temos tido com respeito
à reforma do ICMS.
Gostaria também de esclarecer que, como Senador por São Paulo, tenho tido a preocupação, que
acredito ser também a do Governador Geraldo Alckmin
e do Secretário da Fazenda, Andrea Calabi, de assegurar para São Paulo um crescimento harmonioso com
todos os demais Estados da Federação. E avalio que
os dados que o Ministro Guido Mantega aqui mostrou
do desenvolvimento, com o sentido de...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... alcançarmos maior equilíbrio, é algo
que está muito dentro da expectativa que nós temos
de São Paulo.
Queria assinalar, até por uma Nota Técnica de
responsabilidade do Secretário da Fazenda, Andrea
Calabi, que:
O cenário da reforma do ICMS no ano de 2012,
quando a PEC 197 foi proposta, era completamente diverso do panorama atual. Naquele ano,
em abril o Senado Federal aprovou a Resolução nº 13, que reduziu as alíquotas interestaduais do ICMS sobre bens e mercadorias importados do exterior para 4%. E, em novembro,
a União apresentou uma proposta de reforma
do ICMS na qual as alíquotas interestaduais
apresentavam uma trajetória descendente até
chegarem a 4% de forma unificada, e havia a
previsão de compensação das perdas de arrecadação dos Estados no processo.
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –
Neste contexto – um cenário de redução das
alíquotas interestaduais a 4% e compensação
das perdas de arrecadação – seria aceitável
que fosse incluída nas discussões da reforma
do ICMS a mudança nas regras constitucionais
aplicáveis às vendas interestaduais destinadas
a consumidor final não contribuinte do ICMS,
objeto da PEC 197.
(...)
O Estado de São Paulo aceitou incluir a discussão da PEC 197 no âmbito da reforma do
ICMS em conjunto com as demais iniciativas,
para viabilizar as negociações de temas tão
complexos, mas não concorda com sua votação de forma isolada.
Portanto, deve haver a compensação das perdas
sofridas pelo Estado de São Paulo. Agora, em sendo
bem sucedido um novo esforço de promover a reforma
do ICMS, inclusive com a compensação das perdas
decorrentes da...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ...e, então, é necessário salientar que,
pela palavra dos próprios, o Secretário Andrea Calabi
e Geraldo Alckmin, concordam com a PEC, tanto é que
o Secretário Andrea Calabi se pronunciou favorável à
minuta de convênio do Confaz, que prevê a partilha
do ICMS e a correspondente compensação de perdas.
Mas, Ministro Mantega, tenho aqui três breves
questões sobre a compensação.
O Confaz entende que a compensação aos Estados, decorrente da reforma do ICMS proposta pelo
Governo, deva ser estendida a todas as operações
envolvidas.
É o caso, por exemplo, das operações interestaduais com mercadorias importadas ou de baixo conteúdo nacional, sujeitas, desde já, a alíquota reduzida de
4%. Como a chamada guerra dos portos já não mais
se manifesta,...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... com a entrada em vigor da Resolução nº 13, de 2012, as operações hoje praticadas não
dependem de incentivo irregular, mas são o resultado
de negócios estabelecidos em condições normais de
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mercado. O Estado de origem, porém, tem sua receita
diminuída por não mais serem aplicáveis as alíquotas
padrão de 12% e 7%.
Raciocínio análogo pode ser feito para as operações destinadas aos consumidores finais, não contribuintes do ICMS, às quais será aplicado o regime
de partilha do ICMS nas operações interestaduais, se
aprovada a PEC 197, de 2012, a chamada PEC do
Comércio Eletrônico, em tramitação no Congresso. Os
Estados também perderão receita nesse caso, pela
redução da alíquota aplicável.
Não seria razoável, portanto, em perfeita harmonia com o objetivo de atenuar as perdas de receita dos
Estados para viabilizar uma reforma de tanto interesse
para o Brasil, adotar a proposta formulada...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... de forma consensual pelo Confaz?
(Fora do microfone.)
Sobre a importância do acordo.
Temos notícia de que os Estados fizeram um
grande esforço de negociação no Confaz, com a colaboração inclusive de São Paulo. O resultado final é
bem diferente da expectativa inicial de cada Estado,
uma vez que transigir e fazer concessões foi a palavra
de ordem para se chegar a um consenso difícil de ser
obtido pela natureza da matéria.
Não caberia, então, ao Governo Federal também
negociar, aceitar alguns pontos considerados essenciais para que não desperdicemos essa oportunidade
única de construir um grande acordo nacional?
Para concluir, Sr. Presidente, passo à terceira
questão, sobre o futuro.
Na hipótese do Convênio Confaz não ser celebrado, quais seriam as repercussões sobre o ambiente
de negócios, o clima de insegurança jurídica e o nível
de investimento privado? Viabilizar o Convênio e, portanto, a reforma do ICMS, não estimularia...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... o crescimento sustentado do PIB
e a arrecadação, facilitando a absorção dos encargos
da União para sustentar os fundos de compensação
e de desenvolvimento regional?
Gostaria de passar às mãos de V. Exª, Ministro
Guido Mantega, algo pouco usual: 81 Senadores encaminharam uma carta que será entregue hoje por
mim à Senhora Presidenta Dilma Rousseff a respeito

Sexta-feira 25

29

75751

da Renda Básica de Cidadania. Mas sobre esse tema
conversaremos em outra oportunidade.
Apenas entrego a V. Exª este documento.
Muito obrigado e cumprimentos a todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Vamos conceder a palavra
ao Ministro Guido Mantega para que ele possa fazer
a sua intervenção nacional e, cumulativamente, dar
respostas às perguntas aqui feitas pelas Srªs e pelos
Srs. Senadores.
Com a palavra, o Ministro Guido Mantega.
O SR. GUIDO MANTEGA – Obrigado, Presidente Renan.
Vou tentar responder uma parte das questões
que me foram colocadas, à medida do possível. Dado
o adiantado da hora, procurarei ser o mais sintético
possível.
Foi abordada por vários Senadores a questão
da redução do pagamento da dívida, a parcela a ser
paga mensalmente para desafogar os Estados. Foi
argumentado aqui que alguns Estados não se beneficiariam disso. De fato, alguns sim; outros não; e todos obterão isso à medida que, ao longo do tempo,
vão diminuindo a dívida a ser paga, porque, com as
mudanças que fizemos, todas as dívidas serão reduzidas, em velocidade maior ou menor. Alguns já a têm
mais reduzida; alguns já não pagam; poucos pagam,
13%, 14 ou 15%; outros já pagam menos, porque é
proporcional às prestações que a dívida impõe. Então,
já existe isso. E outros que estão fora disso alcançarão
essa situação mais adiante.
O procedimento adotado no projeto de lei complementar que foi aprovado pela Câmara, está vindo
agora para o Senado, não está colocando uma centralização de dívida e nem repactuação. O que ele faz é
apenas mexer com o indexador, o indexador que está
presente nos contratos. Portanto, não há qualquer violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E quero dizer que isso é muito importante para nós, porque nós
não concordamos com nenhuma mudança que mexe
com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela deve ser
preservada inteiramente.
Agora, o mecanismo com que isso vai se realizar,
essa repactuação é automática. Não há negociação.
Aplica-se uma regra, e a regra é universal.
O Senador Paulo Bauer perguntou: haverá discricionariedade do Governo Federal? Não, não haverá.
São regras universais aplicadas a todos, automaticamente. Então, não há nenhuma discricionariedade, e
elas beneficiam aqueles que têm acesso. Então, não
há uma repactuação – isso é muito importante. Nem
repactuação, nem reestruturação. Não se trata de nada
disso. Só mexemos com o indexador.
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Em relação a Santa Catarina, há uma questão
que se sobrepôs à dos corredores de importação, cuja
mudança foi feita nesta Casa, a partir de uma resolução, em que se baixou para 4% a tarifa interestadual.
Eu quero lembrar que, para os três Estados que
mais tinham problemas com isso, nós fizemos uma legislação especial, demos vantagens bastante grandes
para que os Estados compensassem eventuais perdas com recursos que foram abundantes. Tanto para
Santa Catarina, quanto para o Espírito Santo, quanto
para Goiás.
A informação que eu tenho é que eles já chegaram ao seu destino. Não sei se tudo ou se falta alguma
coisa. O Proinvest é outra coisa, mas os recursos, até
onde eu sei, foram liberados, e esses Estados, particularmente Santa Catarina, estão realizando muitas
obras e projetos que serão muito benéficos para as
suas atividades econômicas.
Concordo com o Senador Buarque quando diz
que o grande objetivo do Pacto é construir uma Nação
e, sobretudo, dar melhores condições de vida à população brasileira. E eu mostrei, na apresentação inicial
que fiz, que isso está ocorrendo. Foi justamente isso
que eu mostrei. O País está implantando desenvolvimento e reduzindo a desigualdade social.
É até possível que uma parte desse crescimento a
maior dos Estados menos desenvolvidos – os Estados
do Nordeste, os Estados do Centro-Oeste, os Estados
do Norte – tenha sido por causa da guerra fiscal. É até
possível. A guerra fiscal, de fato, em algum momento,
substituiu a falta de uma política de desenvolvimento
mais explícita. Só que, ao longo desse tempo, vem
sendo implantada, sim, uma política de desenvolvimento regional que tem beneficiado os Estados menos
desenvolvidos, e é a somatória disso que, podemos
dizer, está ocorrendo.
Então, por exemplo, a indústria está se descentralizando. Antes ela só ia para São Paulo, um pouco
para o Rio de Janeiro, talvez Minas. A indústria está
se disseminando por todo o País. Mesmo a indústria
automobilística, que é a mais difícil, fica mais perto
dos centros consumidores, já está presente em várias
capitais de outros Estados que não os do sudoeste.
Então, está havendo isso.
Mas não podemos esquecer o PAC, o Bolsa Família e outros programas que têm incrementado. Também programas como Plano Safra, reforço dos bancos
regionais, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia,
tudo isso tem contribuído.
Como disse o Senador Delcídio, nós passamos
por um longo processo de amadurecimento dessa questão da reforma tributária do ICMS. Nós já tentamos, no
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passado, fazer toda a reforma tributária – seria o ideal
–, mas nós não conseguimos.
Eu tenho experiência já – eu como Ministro da
Fazenda –; em 2007 e 2008, isso não funcionou. Mas
outros que me antecederam não conseguiram, porque isso mexe muito com o Pacto Federativo, mexe
com muitos interesses ao mesmo tempo. E é por isso
que se escolheu a reforma do ICMS, que representa,
como já foi dito aqui, 70% de uma reforma tributária,
porque é o tributo mais problemático – e foi o Senador
Delcídio que disse isso.
A guerra fiscal, embora possa ter sido frutífera
no passado, terá sido sem súmula vinculante feita pelo
Supremo. É bom que se deixe isso claro, porque volta
tudo a estaca zero; todo mundo vai ter que devolver
dinheiro.
Então, se isso não acontecer – teve a sua razão
de ser no passado, não tem mais porque agora, como
já foi dito, é a guerra de todos contra todos, do contrato
social – quem é que dizia isso? Era Rousseau? Já esqueci. Estou aqui inspirado pelo Cristovam, que falou
que precisamos fazer mais filosofia do que matemática.
Mas, certamente, com a filosofia do Senador, eu
concordo: temos que gastar mais em educação. Mas
não concordo com a matemática dele, que é tirar da
União o recurso e fazer a União bancar todo o gasto com
educação. Mesmo porque a União quebraria se fizesse isso, ao menos que desativasse outros programas.
Não esqueçam os senhores que a União vive uma
dificuldade semelhante a dos Estados. Não há situação folgada fiscal hoje, nem nos Estados e nem nos
Municípios e nem na União. Nós passamos cinco anos
de crise, nós tivemos que combater essa crise, demos
incentivos, a coisa funcionou, o País está se recuperando, mas todo ficou com o orçamento apertado. Eu
tenho lá também um orçamento apertado para fechar
as contas. Eu tenho que fechar as contas e, portanto,
não tenho como assumir a matemática da educação.
Mas, diga-se de passagem, nós temos aumentado os investimentos – eu chamo de investimentos
e não de gastos – do Governo Federal em educação.
Triplicamos a verba do Ministério da Educação nos
últimos 10 anos, em termos reais. E estamos aumentando para tirar a diferença que foi deixada aí por anos
e anos sem muita atenção.
Quanto à segurança do fundo regional, Fundo
de Desenvolvimento, a segurança é total. O Governo
Federal nunca deixou de cumprir algum projeto dessa
natureza, e alguns falam da Lei Kandir. Porém, a Lei
Kandir foi cumprida à risca, e, mais do que à risca,
porque tinha validade para 2006, portanto, vencia em
2006, exatamente quando assumi o Ministério da Fazenda. E, aí, negociei com o Governadores, naquela
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ocasião, a extensão para mais um ano. E assim tem
sido. Ou seja, temos estendido a Lei Kandir; ela tem
uma sobrevida porque há uma negociação, o Governo
Federal tem se disposto a fazer isso, são R$3,9 bilhões,
quase R$4 bilhões por ano que têm sido distribuídos
aos Estados.
Então, não podemos dizer que a Lei não tenha
sido cumprida. Alguns podem dizer que questionam
se aquela lei dava conta da complementaridade que
era necessária pela desoneração das exportações.
Mas isso é uma história de que não participei, e cumprimos rigorosamente, e até mais, porque cumprimos
uma lei que já não está em vigor. Portanto, nada leva
a pensar que o Fundo de Desenvolvimento não seria
cumprido pela União, que cumpre rigorosamente aquilo que combina, aquilo que está na lei. Cumprimos a
lei rigorosamente, portanto, não deve haver temores
em relação a isso.
Em relação aos financiamentos que são concedidos a Estados e Municípios, que têm a partir do
espaço fiscal que têm os entes federados a partir do
PAF, eu queria lembrar, em primeiro lugar, que o PAF
é um programa muito rigoroso, e não é à toa que se
chama Programa de Ajuste Fiscal. Parece um programa do Fundo Monetário, e é, porque vai uma missão
do Tesouro ao Estado, examina as contas e verifica se
aquele Estado está cumprindo rigorosamente os preceitos de reduzir a dívida, de fazer primário. E, nesse
sentido, libera um espaço fiscal que não vai atrapalhar
a condução da dívida para um patamar menor. É por
isso que temos concedido PAFs. E V. Exªs podem ver
– comecei aqui mostrando a redução da dívida dos
Estados – todos os Estados brasileiros reduzindo a
sua dívida. Portanto, essa é uma solidez fiscal, e esses
Estados estão recebendo espaços do PAF.
Agora, estamos tirando o BNDES desse financiamento, desses projetos, porque o BNDES vai ficar
mais circunscrito aos projetos de infraestrutura, a projetos que não conseguem financiamentos, e assim por
diante. Nada impedirá que os entes federados batam
às portas do Banco Mundial, do BID, da CAF, das entidades que estão feitas para isto: financiar desenvolvimento regional.
Inclusive, nós temos pré-pago a dívida federal
com o Banco Mundial. Nós estamos pagando antecipadamente. Pagamos duas tranches para que os Estados possam encontrar espaço lá no Banco Mundial
para fazer isso. Além disso, há bancos privados também hoje dispostos a financiar dívidas dos Estados,
e temos outros bancos do Governo, federais, que podem fazer isso.
Aqui alguém falou da humanização da equipe
econômica. Então, vamos fazer esforços para uma
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humanização da nossa equipe, que é considerada excessivamente dura por alguns, embora nós tenhamos
viabilizado o desenvolvimento social e econômico do
País. Mas, mesmo assim, sempre vale a pena fazer
um esforço adicional.
O projeto do Senador Luiz Henrique, que eu
já tive ocasião aqui de avaliar mais de uma vez, de
conversar, de debater, tem o problema justamente de
canalizar 20% dos pagamentos mensais para investimentos, infraestrutura. O objetivo é perfeito. Mas, do
meu ponto de vista, isso acaba mexendo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Se bem que ele me prova que não é bem assim. Mas isso mexe justamente
com este preceito fundamental: não mexer com a Lei
de Responsabilidade Fiscal, e a obtenção de um espaço maior para pagamento virá dessas mudanças
de indexador e redução da dívida passada. É aí que
os Estados ou os Municípios, principalmente, poderão
reduzir a sua dívida e, portanto, a parcela que pagarão.
Então, é uma forma que eu acredito mais, digamos, em
consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Foi reconhecido aqui que há uma redução das
desigualdades entre Estados e que é preciso que ela
ganhe velocidade.
Sou totalmente favorável. O Governo Federal tem
orientado uma boa parte dos seus programas justamente para as regiões menos ricas do País. Então,
também acho que devemos aumentar a velocidade
através de investimentos etc.
Uma boa parte desse Programa de Concessões
em Infraestrutura, que é um grande Programa, trará
benefícios, principalmente, para a conexão de regiões,
vai juntar regiões mais pobres com os portos, com o
escoamento de safra, com o escoamento de produtos
e mesmo uma relação com as regiões mais ricas, de
modo que aumente o comércio, aumente a relação, a
sinergia, entre esses Estados.
Enfim, quero dizer que termino onde comecei,
dizendo que o nosso Pacto Federativo, embora se depare com problemas e conflitos, que são naturais numa
Federação que reúne tantos Estados e Municípios,
todos importantes – eu comparei à União Europeia –,
mesmo assim, temos caminhado. É claro que podemos
caminhar mais, e é por isso que estamos aqui hoje,
nesta Casa, para discutir justamente como avançar no
Pacto Federativo, como superar problemas que existem
no seio do Pacto Federativo, como o endividamento
dos Estados, como o problema de uma estrutura fiscal
que não é produtiva, que não permite, hoje, o avanço
dos investimentos; pelo contrário, está ameaçando investimentos, sim. Há Estados que estão parados, há
empresas que estão paradas nos seus investimentos
porque não têm segurança jurídica.
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Então, eu diria que nós devemos trabalhar juntos
para que esses projetos possam ser implementados e
aperfeiçoados naturalmente, desde que sempre nós
tenhamos em conta que a solidez fiscal tem também
de ser resultado desse processo. Dar, de um lado,
mais fôlego aos Estados, dar condições mais seguras aos empresários, porém mantendo um equilíbrio
entre o aumento dos investimentos, o aumento da
disponibilidade para os Estados e Municípios, mas,
ao mesmo tempo, que a gente continue nessa trajetória de redução de dívida e de uma situação fiscal
cada vez mais sólida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade
de vir aqui conversar, debater com os senhores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª, Ministro Mantega.
Consulto os Governadores Silval Barbosa e Teotonio Vilela se desejam fazer uma intervenção final.
(Pausa.)
Governador Teotonio Vilela.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO – Presidente
Renan Calheiros, uma palavra apenas para parabenizar
V. Exª pela iniciativa desta sessão temática sobre os
assuntos federativos e a todos Senadores. Saio daqui
muito satisfeito com o empenho e os interesses dos
Senadores e das Senadoras nessa questão. Fiquei
também muito feliz em ver a determinação do Senador Lindbergh em estabelecer uma agenda para que,
ainda no ano de 2013, esta Casa avance em todas essas questões pendentes. É bom ver os Senadores da
Comissão de Economia e outros Senadores também
muito comprometidos com esse projeto, dizer ao Ministro Guido Mantega da satisfação em participar aqui
desta Mesa a seu lado. Ainda ontem, tive oportunidade de conversar com o Ministro, que conhece muito
bem as agruras alagoanas e dizer que conte com os
governadores para esta empreitada.
Muito obrigado.
Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero agradecer a presença do
Governador Teotonio Vilela, que interpreta o sentimento dos governadores da região. Como todos sabem, o
Governador Teotonio Vilela é Governador do Estado
de Alagoas, Estado que tenho a honra de representar
aqui no Senado Federal, já por três mandatos como
Senador e dois mandatos como Deputado Federal.

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

O Senador Teotonio Vilela também já exerceu
três mandatos aqui em nome do povo de Alagoas.
Somos amigos, somos de partidos políticos diferentes.
O meu partido não faz parte do Governo do Teotonio
Vilela, mas sou parte sim do esforço para resolver os
problemas de Alagoas e com muito orgulho digo isso.
Portanto, Governador, muito obrigado por sua
presença, por sua colaboração.
Quero, mais uma vez, agradecer a presença do
Ministro Guido Mantega.
Cumprida a finalidade da sessão, agradeço a
todos que nos honraram com suas presenças. Esta
sessão temática, tenho certeza, será muito importante
para definitivamente superarmos, resolvermos, essas
quatro questões federativas que estão presentes na
Ordem do Dia do Congresso Nacional: Projeto de Resolução nº 1, que reforma o ICMS e está no Senado;
o projeto que troca o indexador da dívida dos Estados
e Municípios, aprovado na Câmara dos Deputados e
que será apreciado rapidamente no Senado Federal;
a Proposta de Emenda à Constituição, que partilha os
impostos do comércio eletrônico, de autoria do Senador
Delcídio do Amaral e de outros Srs. Senadores, de que
eu tive a satisfação de ser Relator, que foi aprovada
por unanimidade no Senado Federal e está tramitando
na Câmara dos Deputados.
Nós ainda aguardamos a solução definitiva do
Supremo Tribunal Federal com relação aos royalties.
Nós fizemos a apreciação da distribuição de royalties,
dos critérios; depois, apreciamos os vetos da Presidente Dilma Rousseff; e estamos aguardando.
Eu assumi, juntamente com o Presidente Henrique Alves, o compromisso de procurarmos, na próxima
semana, o Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Joaquim Barbosa, e a Ministra Cármen Lúcia, que é a Relatora, para que nós possamos, sob o
ponto de vista do Congresso Nacional, do Senado, da
Câmara e mesmo do Supremo Tribunal Federal, até
o final do ano, ter uma solução conjunta para esses
quatro temas que angustiam os Estados brasileiros.
Muito obrigado, Ministro Mantega, mais uma vez.
Muito obrigado governadores e muito obrigado,
Senadoras e Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está encerrada a sessão. (Fora
do microfone.)
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 34 minutos.)
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Ata da 187ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 24 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Eduardo Suplicy, Paulo Paim e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 40 minutos
e encerra-se às 19 horas e 38 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.247, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do número 12, alínea c,
inciso II do art. 255, combinado com o disposto no
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art. 104-C, incisos II, III, IV, VII e VIII, do Regimento
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do
Senado nº 330, de 2013 seja apreciado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 2013. – Zeze
Perrella, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Queria cumprimentar todos que
nos acompanham pela Rádio e TV Senado, dizer que
acabamos de encerrar uma sessão temática, presidida
pelo Presidente Renan, com a presença do Ministro da
Fazenda Guido Mantega, o Governador do Mato Grosso, o Governador de Alagoas e os colegas Senadores
e Senadoras que permaneceram aqui, e sem almoço,
estamos começando a sessão deliberativa ordinária.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da
oradora.) – Solicito minha inscrição no período de comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Também estou me inscrevendo
para uma comunicação inadiável juntamente com a
colega Senadora Vanessa.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Fora do microfone.) – Sr. Presidente,
também solicito minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senador Osvaldo Sobrinho,
nosso colega, pede para se inscrever.
Senadora Ana Amélia, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Estou inscrita, Presidente, mas dependendo gostaria de também
ficar inscrita pela Liderança do Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrita pela Liderança do PP e obviamente que vamos fazer o devido revezamento.
Convido para fazer uso da palavra...
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Eu também estou pegando a autorização do meu Líder para falar pela Liderança. Gostaria de também ser inscrito pela Liderança do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito bem.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito bem.
Convido, então, para fazer uso da palavra, como
primeiro orador inscrito, o Senador Luiz Henrique da
Silveira, meu querido colega e amigo, uma das Lideranças desta Casa.
Em seguida, falará a Senadora Ana Rita, como
oradora inscrita. Obviamente, vamos intercalar com
uma comunicação inadiável.
Com a palavra V. Exª, Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadores, hoje pela manhã a Comissão de Ciência e
Tecnologia, sob a Presidência do Senador Zezé Perrela, realizou um seminário muito importante.
É pena que, no mesmo momento em que o Ministro Guido Mantega fazia a sua exposição nesta Casa,
estivéssemos lá uns poucos a discutir os caminhos
da inovação.
Foi um dos momentos mais importantes deste
meu mandato, Sr. Presidente, porque, saindo da rotina,
saindo das questões imediatas, saindo das emergências de cada hora, de cada dia, de cada semana, de
cada mês, discutimos – e tivemos a honra de participar
juntamente com os Senadores Rodrigo Rollemberg,
Walter Pinheiro e Cristovam Buarque – os caminhos
para o futuro.
Naquela oportunidade, Sr. Presidente, tive o ensejo de demonstrar que dois eventos dos quais participei como Ministro da Ciência e Tecnologia foram
fundamentais no sentido de aparelhar ferramentas
que melhoraram sensivelmente a prestação de serviços de saúde, que foi o tema que me coube analisar:
o papel da pesquisa científica e tecnológica no desenvolvimento da saúde.
Eu lembrei dois eventos. O primeiro foi a instituição, neste País, da Política Nacional de Informática,
que tive a oportunidade de dirigir durante quase dois
anos. A capacitação nacional na área de software e
na área de produção de hardware fez o Brasil ocupar
hoje uma posição de liderança mundial, principalmente
nos sistemas de gestão financeira, de gestão bancária
e de gestão industrial.
O domínio da informática nos permitiu eventos
fantásticos na melhoria da qualidade da prestação de
serviços de saúde. Hoje, em Santa Catarina e, acredito, em outros Estados, há um serviço extraordinário
de telemedicina. Exames complexos são feitos no interior, a até 800km da capital, e são analisados por uma
equipe de especialistas do serviço central de saúde.
A telemedicina é um exemplo, mas há muitos outros.
A informática médica, que os americanos chamam de
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medical informatics, tem propiciado uma evolução fantástica na melhoria dos serviços de saúde. E começa
lá na pequena prefeitura, com o prontuário eletrônico,
que permite controle, racionalização e economia na
prestação da atenção básica à saúde e que permite
também aos Estados obterem uma estatística mais
segura das incidências de enfermidades e dos procedimentos adotados.
A informática permitiu a quase infalibilidade nos
exames laboratoriais. A informática permitiu a microcirurgia e o sucesso das intervenções, no interior do
corpo, por cateteres que reproduzem os sinais da doença através de imagens de computador. A informática vem permitindo uma série de novos eventos, de
novos aparelhos, de aparelhos fantásticos, como o de
ressonância magnética e o de tomografia. E cada novo
aparelho aproxima-se, cada vez mais, de uma perfeição que não é humana, mas que é quase possível se
realizada via informática.
Ressaltei lá o papel de outro grande evento, do
qual tive a honra de ser corresponsável: o ato internacional que permitiu ao Brasil construir e colocar no
espaço dois satélites de observação terrestre. Esses
satélites, Senador Jorge Viana – V. Exª sempre foi um
paradigma da preservação das florestas amazônicas
–, permitiram ao Brasil identificar e controlar os desmatamentos e reduzir, como vem reduzindo, ano a
ano, a derrubada de árvores no nosso território. Os
satélites trouxeram ao Brasil uma quase infalibilidade
na informação meteorológica, permitiram aos Municípios aprimorarem seus cadastros e, com isso, terem
uma ferramenta segura para o planejamento urbano.
E aí também a saúde teve um ganho muito importante.
(Soa a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – É que a localização da rede de ambulatórios,
de centros de saúde e de policlínicas passou a ser
realizada através dessa ferramenta de planejamento
urbano, que permitiu adequar a instalação daquele
serviço à proximidade da população.
Haveria outros aspectos a citar da palestra que
fiz sobre os caminhos da inovação, mas vou respeitar
o Regimento, salientando apenas, Sr. Presidente, que
foi uma manhã gratificante para quem quer que o Brasil
adentre definitivamente...
(Interrupção de som.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC) –...sem idas e voltas, sem marchas e contramarchas (Fora do microfone.), sem ciclotimias, no caminho da inovação.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Luiz
Henrique.
Antes de tudo, eu queria cumprimentar também
as alunas e os alunos do ensino médio do Colégio Estadual João Neto, de Catalão, que nos estão visitando.
É um prazer recebê-los!
Cumprimento todos que nos visitam.
Convido a fazer uso da palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, que fará uma comunicação inadiável.
Em seguida, falará a Senadora Ana Rita e, logo
após, a Senadora Ana Amélia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr.
Presidente, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada. Cumprimento V.
Exª e quero dizer o quanto foi produtiva a sessão que
encerramos há pouco.
Temos muitos compromissos ainda. Quero só
lembrar aqui que, hoje, acontecerá a abertura da Conferência Nacional de Meio Ambiente. V. Exª estará lá
– eu também estarei – representando a Presidência
deste Poder.
É com muita alegria que venho à tribuna para
prestar uma homenagem à minha querida cidade de
Manaus, cidade que me abriga desde o fim da minha
infância até os dias atuais, cidade onde dei à luz a minha
filha, cidade onde tenho construído não apenas muitas
lutas, como também muitas amigas e muitos amigos.
Hoje, Manaus, a capital do Amazonas, completa 344 anos. Nossa capital, considerada atualmente o
maior centro econômico do Norte do País, foi fundada
no ano de 1669 pelos portugueses com o forte de São
José do Rio Negro e foi elevada à categoria de Vila
em 1832, com o nome de Manaós, em homenagem
à nação indígena que habitava aquela região quando
da colonização e que bravamente lutou contra as tentativas de escravização dos povos indígenas quando
da colonização portuguesa.
Em outubro de 1948, ela ainda era uma vila conhecida como Cidade da Barra do Rio Negro, quando
foi transformada realmente em cidade, e, em 1856,
passou a ser chamada de Manaus.
No começo do século XX, considerado o período áureo da borracha, Manaus ficou conhecida como
“Coração da Amazônia”, como “Cidade da Floresta” e,
principalmente, como “Paris dos Trópicos”.
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Atualmente, Manaus detém uma população que
se aproxima aos dois milhões de habitantes, o que a
coloca na posição de maior metrópole da Região Norte.
É uma cidade que abriga o Polo Industrial de
Manaus, um dos maiores parques industriais da América Latina. São mais de 600 empresas instaladas que
geram mais de 500 mil empregos diretos e indiretos e
que respondem por mais de 90% da economia do Estado do Amazonas. O Polo fez o Amazonas alcançar
a terceira posição no ranking de Estados brasileiros
que mais arrecadam tributos.
Além da importância econômica, nossa capital é
reconhecida nacionalmente por praticar uma atividade industrial com pouco impacto ambiental. Estudos
revelam que, apesar da intensa atividade industrial, o
Estado do Amazonas ainda detém a maior cobertura
florestal do Brasil, que 98% de nossas florestas estão
preservadas, estão intactas, Sr. Presidente.
Não por acaso, a Câmara dos Deputados – temos
conseguido muito apoio do Governo central; aliás, o
modelo Zona Franca é um modelo organizado e dirigido pelo Governo Federal – está aprovando e deverá
iniciar a votação na semana que vem de dois projetos
muito importantes. Creio que esse será o maior e o
melhor de todos os presentes que Manaus e o Amazonas ganharão nos festejos dos 344 anos da cidade
de Manaus.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Um dos projetos é uma proposta
de emenda à Constituição que prorroga os incentivos
fiscais da Zona Franca por mais 50 anos. O outro é
um projeto de lei que estende a possibilidade da instalação de indústrias, ou seja, estende os incentivos
fiscais para a região metropolitana.
Repito: são dois projetos de iniciativa do Poder
Executivo, que foram prometidos pela Presidenta Dilma em visita que fez ao nosso Estado, à nossa cidade.
Com tantas qualidades e belezas naturais, como
o encontro das águas, com joias arquitetônicas como
o Teatro Amazonas e com uma gastronomia exótica, a
cidade também tem uma forte vocação para o turismo
e, por isso mesmo, não poderia deixar de ser, como
efetivamente é, uma das sedes da Copa do Mundo.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Manaus, Sr. Presidente – V.
Exª é do vizinho Estado do Acre –, é hoje um facho
de luz no coração da floresta amazônica. Foi, aliás, a
primeira cidade do Brasil – e o Brasil não sabe disso
– a ter energia elétrica, talvez já prenunciando a sua
vocação industrial.
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No entanto, neste momento em que homenageio
a minha cidade, eu não poderia deixar de falar dos
inúmeros problemas lá existentes referentes à mobilidade urbana, ao precário abastecimento de água, à
falta de creches. Enfim, são problemas que estão sendo enfrentados pela administração nas três esferas de
Poder. E tenho a certeza, a convicção absoluta de que
esses problemas todos, um a um, serão superados.
Portanto, dessa forma, neste momento, faço aqui
minhas homenagens à cidade de Manaus.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Tenho a certeza – repito – de
que vamos superar todos os obstáculos que se põem
na nossa frente, porque Manaus não é apenas uma
bela cidade, Manaus é uma cidade de um povo belo,
de um povo altivo, de um povo guerreiro e lutador, de
um povo alegre e, principalmente, de um povo solidário. É uma cidade calorosa, não só pela temperatura,
mas também pela humanidade e pela solidariedade
de toda a nossa gente.
Então, parabéns à gente querida de Manaus pelos 344 anos da nossa cidade!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar a Senadora Vanessa. Nós estamos aqui, almoçando e trabalhando. Não há como parar, tendo em vista a sessão
que tivemos.
Houve uma inversão entre a Senadora Ana Rita e
o Senador Paulo Paim. Agora, então, chamo o Senador
Paulo Paim e, em seguida, a Senadora Ana Amélia e,
depois, como oradora inscrita, a Senadora Ana Rita.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Jorge Viana, hoje, pela manhã, tivemos aqui um belo debate, que tratou do Pacto Federativo e que envolveu, naturalmente, a questão da
dívida dos Estados.
Como do nosso partido falaram inúmeros Senadores, eu aproveito este momento da sessão da tarde
para falar do mesmo tema. Vou me dedicar especificamente à dívida dos Estados.
Sr. Presidente, como é do conhecimento de todos, foi aprovado ontem, na Câmara dos Deputados,
o PL nº 238, de 2013, que trata de questões tributárias
e dos critérios da indexação dos contratos das dívidas
dos Estados e Municípios com a União.
Quero cumprimentar a Câmara dos Deputados,
eu, que tenho cobrado muitas vezes que a Câmara não
vota. Num placar de 334 votos a favor e de 9 contrá-
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rios, a matéria foi aprovada e vem para a nossa Casa,
para o Senado Federal. Eu espero que rapidamente
aqui também seja aprovada.
Um dos pedidos que fez o Governador Tarso
Genro – o Senador Jorge Viana fez contato comigo
hoje, pela manhã – foi para que, efetivamente, nós
trabalhássemos para aprovar o projeto. Ele vai dar um
fôlego ao Rio Grande. Não é o ideal, mas eu aprendi
na política que, entre o ótimo e o bom, eu fico com o
bom. E quero aqui dizer que será fundamental, Senador Pedro Simon, que a gente avance nesse projeto.
A proposta fundamental e esperada pelos Estados
endividados é que as dívidas contraídas pelos entes
federados passarão a ser corrigidas pelo IPCA – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, acrescidas de uma
taxa de 4%, nominal, ou taxa Selic – a que for menor.
Essa fórmula, como dizia, não é o ideal, não é a
melhor, mas traz mudanças significativas para o meu
Estado, para o Rio Grande do Sul, especialmente porque o contrato da dívida limita o valor da parcela em
13% da receita, gerando um resíduo que se acumulava
periodicamente. Se a medida for confirmada pelo Senado – e acredito que será –, a longo prazo, Senador
Jorge Viana, o Estado do Rio Grande do Sul passará,
então, a não acumular mais esses resíduos, como eu
dizia aqui, reduzindo, assim, o saldo devedor, o que
não acontecia até o momento. Além do que, sobre
esse resíduo já acumulado, passará a incidir o novo
índice, e não o IGP-DI mais 6%, que transformava a
dívida gaúcha numa trajetória ascendente e impagável.
Segundo projeções realizadas por especialistas,
em 2028 os resíduos cairão ao montante de 50%, o
que corresponderá a uma economia de 16,7 bilhões,
ou seja, reduzirão pela metade.
Apesar de não ter passado a proposta que previa
a redução do índice de comprometimento da receita
de 13% para 11%, podemos dizer, sem sombra de
dúvida, que a proposta é boa e tira do sufoco muitos
Estados e Municípios – e aí, claro, estou falando como
Senador do Rio Grande.
Sr. Presidente, repito: o ótimo seria reduzir de
13% para 11%, mas a proposta é boa.
Falei hoje, inclusive, com o Secretário da Fazenda
do Rio Grande. Ele faz essa análise. Com a redução
desse índice, diminuiríamos também o montante comprometido com as prestações da dívida, podendo ampliar, então, a capacidade de investimentos no Estado.
Em relação ao valor principal, chamado estoque
da dívida, a expectativa é de que seja quitado, enfim,
em 15 anos. Os gaúchos sonham com isso há muito
tempo.
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O projeto se torna relevante à medida que renegocia a dívida dos Estados que ultrapassam os 400
bilhões e a dos Municípios que superam os 68 bilhões.
Cumprimento, aqui, a Presidenta Dilma, que deu
sinal verde para essa negociação.
Tenho certeza de que a aprovação deste PL nº
238, de 2013, além de reduzir o montante da dívida
dos entes federados com a União possibilitará o fomento da economia nos Estados e Municípios brasileiros.
Posso afirmar, Sr. Presidente, que, de 1999 a
2010, o índice IGP-DI mais 6%, aplicado no contrato
com o Estado do Rio Grande do Sul, foi a aplicação
financeira que mais cresceu, numa variação até de
471,6%, enquanto que a poupança, nesse mesmo período, foi de 172,09%. Há números de 2010, os Estados brasileiros já haviam pago 84% da dívida e ainda
deviam 171% do valor recebido.
Por fim, afirmo, Sr. Presidente, que é oportuna,
imperiosa, inadiável a aprovação da repactuação dessa dívida ou dessas dívidas, envolvendo aqui Estados
e Municípios.
Sr. Presidente, entendo que a Presidenta Dilma
dá o sinal mais positivo para os Estados e para os Municípios na busca de uma solução para dívidas como a
do Rio Grande. Todos nós dizíamos: é impagável. Não
sairemos nunca dessa.
O caminho, como diz o poeta espanhol, se faz
caminhando, e, aqui, estamos fazendo o caminho para
nos livrarmos dessa dívida que estava com percentuais inadmissíveis, que levava ao caos os Estados e
os Municípios.
Estamos caminhando bem. Repito: é claro que
eu queria o ideal, como sempre persigo aqui, para
cada proposta que apresento ou que debato, mas
essa avança. Entre o ótimo e o bom, fico com o bom.
Por fim, Sr. Presidente, quero também aproveitar
os últimos quatro minutos e lembrar que, ontem, 23 de
outubro, foi Dia do Aviador, instituído pela Lei nº 218,
de 4 de julho de 1936, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente Getúlio Vargas. Uma homenagem ao voo do 14 Bis, realizado por Alberto Santos
Dumont, no campo de Bagatelle, na França, em 1906.
A bordo do 14 Bis, o futuro “pai da aviação”, como
foi chamado, voou cerca de 60 metros a uma altura de
3 metros. Poucos dias depois, repetiu o feito, aí avançando 220 metros a uma altura de 6 metros.
Esse foi o primeiro voo de um aparelho mais pesado que o ar. Ao longo das décadas, a invenção desse
brasileiro – e vejam que o aeroporto de Porto Alegre
se chama Santos Dumont – foi se aperfeiçoando, até
chegar aos modernos aviões de hoje.
No Brasil, a aviação teve início com um voo de
Edmund, a 22 de outubro de 1911. O aviador, que fora
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mecânico de Santos Dumont em Paris, decolou da
Praça Mauá, no Rio de Janeiro, voou sobre a Avenida
Central e caiu no mar, de uma altura de 80 metros, ao
chegar à Ilha do Governador.
Em 17 de junho de 1922, os portugueses Gago
Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Brasil, concluindo seu voo pioneiro, da Europa para a América
do Sul.
Em 1927 seria terminada a travessia do Atlântico,
pelos aviadores brasileiros João Ribeiro de Barros e
Newton Braga, no avião “Jaú”, hoje recolhido ao Museu do Ipiranga.
O ano de 1927 é também marco da aviação comercial em nosso País. A primeira empresa no Brasil
a transportar brasileiros foi a Condor Sindikat, no hidroavião “Atlântico”.
Em 22 de fevereiro do mesmo ano, iniciava-se a
primeira linha regular, a chamada “Linha da Lagoa”,
entre Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em junho
de 1927, enfim, é fundada a Varig.
Sr. Presidente, com esta pequena fala, homenageando todos os profissionais que são aviadores,
eu não vou aprofundar, mas quero aqui deixar meus
parabéns a todos e a todas que fazem dessa profissão um exemplo a mais entre tantas que estão aí, na
difícil missão de colaborar com o desenvolvimento do
nosso querido País.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Aproveito para lembrar, mais uma vez, a situação dos funcionários, aposentados e pensionistas do
Aerus, que há anos esperam uma solução. Querem os
seus direitos garantidos, assegurados. Hoje, a grande
maioria dos aposentados do Aerus – repito, como fiz
em outros dias – recebe somente 8%, e a idade deles ultrapassa 80 anos. Muitos estão pagando com a
própria vida, porque 825 já morreram, sem receber
os seus direitos.
Sr. Presidente, espero, sonho com isso, quero
que se torne realidade: que o Governo Federal ajuste
– e já está negociando, Sr. Presidente – com o Aerus,
por recomendação da Presidenta Dilma.
Eu estava na reunião com V. Exª. Foram 9 Senadores do Partido dos Trabalhadores. Naquela reunião,
a Presidenta deu sinal verde para duas negociações,
para construirmos com as centrais e confederações
uma alternativa para o fator previdenciário. E V. Exªs,
Senadores do Partido dos Trabalhadores, me autorizaram a advogar sobre a questão do Aerus e do fim
do fator e da questão dos aposentados. Portanto, naquela reunião, eu me lembro que a Presidenta dizia:
“Estou tomando nota, Paim. Vamos abrir a negociação
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para construir uma alternativa ao fator. Isso já se deu.
Já houve reunião com as centrais. Vamos buscar uma
saída também para o Aerus”.
De fato, a situação deles é a de fazer com que
cada um fique, como ela disse, naquele momento,
constrangido, preocupado e quase, eu diria, com lágrimas nos olhos. Foi a forma como ela se referiu à
situação do Aerus.
Já houve duas reuniões, e nós esperamos que
na última reunião, que está para acontecer ainda este
mês, a gente construa esse grande acordo e garanta
aos profissionais da aviação, que deram a sua vida,
Sr. Presidente, para transportar o País, os nossos valores, as nossas vidas, que eles possam agora ser
atendidos nessa reivindicação de simplesmente ter um
salário decente no momento em que eles mais precisam. Repito: mais de 800 já faleceram. A busca agora
é por um acordo. Falei muito com a Graziella Baggio,
falei com os advogados da causa, e a vontade é a de
se construir um grande entendimento.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – E percebi que da parte da Presidenta Dilma
também essa é a recomendação.
Por isso, neste Dia do Aviador, deixo aqui a minha
homenagem a todos esses profissionais, especialmente, com carinho, àqueles que dependem do fundo Aerus.
Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre PLP 238/2013, que trata dos critérios de indexação dos contratos de refinanciamento
da dívida celebrados entre a União, Estados e Municípios entre outras matérias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como é de
conhecimento de todos, foi aprovado ontem na Câmara
dos Deputados o PLP 238/2013 que trata de questões
tributarias e dos critérios da indexação dos contratos
da dividas dos Estados e municípios com a União.
Num placar de 334 votos a favor e 9 contrários a
matéria segue para a apreciação do Senado Federal.
A proposta fundamental e esperada pelos estados
endividados é que as dividas contraídas pelos entes
federados passarão a ser corrigidas pelo IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor) acrescido de uma
taxa de 4% nominal ou a taxa SELIC, o que for menor.
Essa fórmula, não é a melhor proposta, mas traz
mudanças significativas para o Estado do Rio Grande do Sul.
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Especialmente porque o contrato da divida limita o valor da parcela em 13% da receita, gerando um
resíduo que se acumulava periodicamente.
Se a medida for confirmada pelos senadores, a
longo prazo o Estado do Rio Grande do Sul passará a
não acumular mais esses resíduos, reduzindo assim
o saldo devedor.
Além do que, sobre esse resíduo já acumulado
passará a incidir o novo índice e não o IGP-DI mais
6%, que transformava a divida gaúcha numa trajetória
ascendente e impagável.
Segundo projeções realizadas por especialistas,
em 2028 os resíduos cairão ao montante de 50%, o
que corresponderá a uma economia de R$16,7 bilhões,
ou seja, reduzirão pela metade.
Apesar de não ter passado a proposta que previa
a redução do índice de comprometimento da receita,
de 13% para 11%, podemos dizer, sem sombra de
duvidas, que a proposta é boa e tira do sufoco muitos
estados e municípios.
Com a redução desse índice, diminuiríamos também o montante comprometido com as prestações da
divida, podendo ampliar a capacidade de investimentos no Estado.
Em relação ao valor principal, chamado estoque,
nada muda, a expectativa é que seja quitado em 15
anos (2018).
Hoje o valor que o Rio Grande do Sul deve de
principal é de R$21,5 bilhões acrescido de R$20,5 bilhões em relação aos resíduos.
O projeto se torna relevante à medida que renegocia dividas dos Estados que ultrapassam os R$400
bilhões e dos municípios que superam os R$68 bilhões.
Tenho certeza que a aprovação do PLP 238/2013
além de reduzir o montante da divida dos entes federados com a União possibilitará o fomento da economia
nos estados e municípios Brasileiros.
Posso afirmar que de 1999 a 2010 o índice IGPDI
+ 6%, aplicado no contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, foi a aplicação financeira que mais cresceu,
uma variação de 471,6%, enquanto que a poupança
nesse mesmo período variou 172,09%.
A números de 2010 os Estados brasileiros já
haviam pago 84% da divida e ainda deviam 171% do
valor recebido.
Por fim afirmo que é oportuna, imperiosa e inadiável a aprovação da repactuação dessas dívidas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o Dia do Aviador – 23 de Outubro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
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Comemorou-se ontem, 23 de outubro, o Dia do
Aviador, instituído pela Lei 218, de 4 de julho de 1936,
aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo
presidente Getúlio
Vargas, em homenagem ao voo do 14-Bis, realizado por Alberto Santos Dumont no Campo de Bagatelle, na França, em 1906.
A bordo do 14 Bis, o futuro ‘pai da aviação’ voou
cerca de 60 metros a uma altura de 2 a 3 metros. Poucos dias depois, repetiu o feito e percorreu 220 metros
a uma altura de 6 metros.
Este foi o primeiro voo de um aparelho mais
pesado que o ar. Ao longo das décadas, a invenção
deste brasileiro foi se aperfeiçoando até chegar aos
modernos aviões de hoje.
No Brasil, a aviação teve inicio com um voo de
Edmund Plauchut, a 22 de outubro de 1911. O aviador, que fora mecânico de Santos Dumont em Paris,
decolou da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, voou sobre
a avenida Central e caiu no mar, de uma altura de 80
metros, ao chegar à Ilha do Governador.
Em 17 de junho de 1922, os portugueses Gago
Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Brasil, concluindo seu voo pioneiro, da Europa para a América
do Sul.
Em 1927 seria terminada a travessia do Atlântico,
pelos aviadores brasileiros, João
Ribeiro de Barros e Newton Braga, no avião “Jaú”,
hoje recolhido ao Museu do Ipiranga.
O ano de 1927 é também marco da aviação comercial em nosso país. A primeira empresa no Brasil
a transportar passageiros foi a Condor Sindikat, no
hidroavião “Atlântico”.
A 22 de fevereiro do mesmo ano, iniciava-se a primeira linha regular, a chamada “Linha da Lagoa”, entre
Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Em junho de 1927,
era fundada a Viação Aérea Rio-Grandense (Varig).
Portanto, Sr. Presidente, como esta minha fala é
um pequeno registro sobre o Dia do Aviador, e eu não
vou me aprofundar no assunto, quero deixar a minha
saudação a esses profissionais...
Parabéns a todos e a todas que fazem dessa
profissão, a de aviador, um exemplo e mais uma entre
tantas que estão aí na difícil missão de colaborar com
o desenvolvimento do nosso País.
E aproveito para lembrar mais uma vez a situação dos funcionários, aposentados e pensionistas do
Fundo de Previdência AERUS (Varig) que há anos
esperam uma solução para o caso...
Ou seja: querem seus direitos garantidos, assegurados. Hoje a grande maioria dos aposentados do
Aerus recebe somente 8% do que deveria receber e
a média de idade desses participantes é de 78 anos...
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Muitos estão pagando com a própria vida: 825
morreram sem receber os seus direitos (Fonte: STF/
Sindicato Nacional dos Aeronautas).
Sr. Presidente, espero, sonho com isso, quero que
se torne realidade: que o governo federal tenha sensibilidade com a situação dos aposentados do AERUS.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, meu querido
colega Paulo Paim, pelo pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PP, a nossa querida Senadora Ana Amélia. Em
seguida, a Senadora Ana Rita, como oradora inscrita,
e vamos seguindo a lista de oradores inscritos para
comunicação inadiável e como Líderes também.
Senadora Ana Amélia, V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana, Srªs e
Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, eu queria endossar essa preocupação do Senador Paulo Paim em relação ao Aerus. E desejar, sim,
apostar que o Governo vai encontrar uma solução
para o problema, porque novas greves de fome estão
ocorrendo para enfatizar a urgência dessa inadiável
decisão por que aguardam centenas de aposentados
e pensionistas, muitos dos quais já morreram sem ver
resgatado o direito.
O Senador Paulo Paim está trabalhando intensamente nisso, e nós, de alguma maneira também,
modestamente colaboramos, mas torcemos para que
haja um final feliz.
Hoje também tivemos uma manhã muito rica neste plenário, com a presença do Ministro Guido Mantega falando sobre o Pacto Federativo. Como Senadora
municipalista, evidentemente, esse é um tema que me
atrai, em função de estar o nosso Estado, Senador
Pedro Simon, numa situação absolutamente de fragilidade, eu diria de falência financeira, e que agora,
com a renegociação aprovada na Câmara, dependendo
também de aprovação nesta Casa, essa decisão pode
representar um fôlego adicional à questão.
Na verdade, está se tratando do estoque da dívida,
não do fluxo da dívida. Então, o Estado vai continuar
tendo que desembolsar mensalmente um valor muito
substancial. O Senador Luiz Henrique é autor de uma
proposta, de que sou relatora aqui, para aplicar 20%
do que tem que pagar a União em investimentos em
áreas prioritárias que hoje são muito deficitárias, como
infraestrutura, mobilidade urbana, inovação e tecnologia. Tudo isso deveria merecer uma atenção especial.
Quando levantei a questão ao Ministro Guido
Mantega, ele alegou que isso, na visão dele, interfere
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e fere o princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Não é esse o entendimento da Casa, mas teremos
tempo de discutir amplamente a matéria, porque o Estado do Rio Grande do Sul, que o senhor teve a honra
de governar, precisa de uma atenção maior. Não é de
hoje que o nosso Estado está endividado.
Eu queria também, Sr. Presidente – esta semana
tentei vir à tribuna, mas eram tantos os oradores que
perdi a oportunidade, Senador Pedro Simon, e só hoje
pude vir –, ressaltar e agradecer o apoio de todos os
Srs. Senadores, especialmente do Senador Waldemir
Moka, que está chegando aqui, no sentido de ter sido
ele o relator, por duas vezes, em vezes decisivas, no
começo e na finalização do projeto, o Substitutivo 352,
de 2011, que trata de introduzir a quimioterapia oral
em domicílio para os portadores de câncer que tenham
contrato com plano de saúde.
Ouvimos aqui depoimentos emocionados, como o
do Senador de Mato Grosso, que deu um depoimento
pessoal, mostrando exatamente o que significa esse
tratamento. V. Exª deu um depoimento que nos comoveu
a todos pela forma como nos contou que viveu a experiência, paciente de câncer. O senhor é um vitorioso, o
que, para nós, principalmente para mim, já justificou.
Repito: essa foi a iniciativa mais importante de
todo o meu mandato no Senado Federal, a aprovação
desse marco legal, que está indo para a sanção da
Presidente Dilma Rousseff.
A adoção antecipada, pelo Governo, das medidas previstas no projeto de lei, por meio da portaria da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – e eu
recebi a visita do Dr. André Longo em meu gabinete,
me antecipando à publicação, no Diário Oficial, de matéria da mesma natureza –, reforça o quão relevante
é essa proposta legislativa para as políticas públicas
de saúde, porque, nesse caso, Senador Jorge Viana,
haverá um desafogo da pressão que esse tratamento
tem sobre o SUS. Então, os mais pobres vão continuar
abrigados pelo SUS, e as pessoas que têm contratos
com planos de saúde estarão abrigadas, agora, nessa cobertura.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Waldemir Moka, que teve um papel muito relevante,
não só como relator, mas também como Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Senadora Ana Amélia, eu tenho certeza absoluta da repercussão que teve a aprovação do projeto
de V. Exª. Neste momento, o que me faz aparteá-la é
exatamente isto: como as pessoas tinham acesso a
esse tratamento chamado de quimioterapia oral? Por
meio de uma decisão judicial. Porque não possuíam
recursos, o juiz mandava o SUS, o Sistema Único de
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Saúde, fazer com que isso acontecesse. Hoje, os planos de saúde, se sancionado o projeto pela Presidente
Dilma, terão de cobrir essas despesas. Isso é fundamental, porque nós vamos, como diz V. Exª, repartir
essa despesa com o Sistema Único de Saúde, mas
também com os planos de saúde, porque aqueles que
tinham condições de pagar um plano de saúde, mesmo
esses não estavam dentro da cobertura, o que é uma
questão incoerente. Muitas vezes, a pessoa pagava o
plano de saúde, mas como o plano de saúde não cobria, ela entrava na Justiça e o juiz mandava o SUS
fazer. Além, evidentemente, do outro aspecto. Antes,
a pessoa tinha de ser hospitalizada. O tratamento era
injetável. Normalmente, essas pessoas estão com a
imunidade baixa, correndo o risco inclusive de contrair
uma infecção, o que é tão recorrente nos hospitais. De
forma que termino dizendo o seguinte: parabéns a V.
Exª pelo projeto e por tudo o que ele representa para
essas pessoas que já haviam recebido a notícia de que
estavam com a doença e, logo em seguida, tiveram
dificuldade para fazer o tratamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Waldermir Moka.
Também renovo o agradecimento ao Senador Osvaldo Sobrinho pelo depoimento que fez naquele dia.
Eu queria também ressaltar que, ontem, estive
participando da abertura do XVIII Congresso Brasileiro
de Oncologia Clínica, presidida pelo oncologista Anderson Arantes Silvestrini, que destacou, na abertura
daquele encontro, também a Drª Luciana Holtz, Presidente do Instituto Oncoguia, e o Dr. Luiz Antonio Santini
da Silva, assim como a correspondência que recebi do
Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. José Luiz Pedrini, da Presidente da Femama,
Maira Caleffi, e de médicos de Caxias do Sul ligados
à oncologia, a relevância incalculável desse projeto.
Como disse o Senador Waldemir Moka, a judicialização para que houvesse o direito de o cidadão ter
acesso ao tratamento de quimioterapia, seja quimioterapia oral, seja quimioterapia convencional, acabou
judicializando uma área de saúde. Essa lei agora deverá
entrar em vigor, e não tenho dúvida da sensibilidade
da Presidente Dilma Rousseff, que já foi comprovada
quando sancionou sem vetos dois projetos dos quais,
Senadora Ana Rita, fui relatora aqui. O primeiro foi
aquele que definiu...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– ... 60 dias como prazo para o início do tratamento
oncológico pelo SUS após o diagnóstico. E o segundo
foi aquele que determina, no caso das mulheres com
câncer de mama, a realização, no mesmo ato cirúrgi-
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co, da retirada da mama com câncer e a consequente
restauração, restituição ou colocação da prótese da
mama. São os dois projetos que a Presidente Dilma
Rousseff sancionou sem vetos.
Também tenho a convicção de que, com a cobertura que a própria ANS deu, assim como o Ministério da
Saúde e todas as entidades médicas, isso será bom,
primeiro, para que a indústria farmacêutica reduza os
preços desses medicamentos, já que o consumo será
em maior quantidade; e, segundo, para melhorar a relação entre cliente e plano de saúde. Nós não queremos
penalizar ninguém. Nós queremos beneficiar o conjunto
da saúde pública na área de oncologia.
Por isso, a minha presença aqui novamente para
tratar desse assunto, renovando o agradecimento ao
Presidente Renan Calheiros, que se comprometeu a
colocar na pauta, como aconteceu na terça-feira passada. E é exatamente isso que a Casa oferece como
uma contribuição nossa.
Renovo os agradecimentos ao Senador Moka, ao
Deputado José Antônio Reguffe, à Deputada Jandira
Feghali e ao Deputado Ricardo Berzoini, que foram
relatores na Câmara dos Deputados.
Queria lembrar também que, ontem, a Câmara
de Vereadores de Nova Santa Rita, lá no Rio Grande
do Sul, realizou uma cerimônia reforçando a relevância
do Outubro Rosa, que estamos celebrando.
Pela manhã, foi a vez da Prefeitura de Rio Pardo fazer uma caminhada chamada Toque pela Vida,
através do Programa Integração AABB Comunidade,
que é do Banco do Brasil, juntamente à Liga Feminina de Combate ao Câncer, para reforçar as ações de
prevenção ao câncer.
E manifestações em favor da vida e contra o câncer devem prosseguir hoje em Canoas, por iniciativa
do Vereador Airton Souza.
Aprovamos essa proposta com o apoio de todos,
cumprindo um dos compromissos básicos assumidos...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
... durante o Outubro Rosa.
Estou terminando, Presidente, porque isto é relevante.
Um estudo inédito a ser divulgado hoje, coordenado pelo Doutor em Ciências Médicas Otávio Clark,
da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), reforça a importância da aprovação dessa lei. Essa pesquisa comprova, por exemplo, que a inclusão do tratamento do câncer em casa,
com uso da quimioterapia oral, é mais eficiente para o
paciente com câncer, sustentável financeiramente aos
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planos de saúde e pode causar efeitos positivos para
o melhor funcionamento do SUS.
Depois dessa pesquisa detalhada, inclusive com
medições estatísticas de dados auditados de mais
de 30 operadoras de planos de saúde que atuam no
Brasil, os pesquisadores constataram que a adoção
de todos os medicamentos orais disponíveis contra o
câncer custaria, mensalmente, aos planos de saúde,
R$0,39 por usuário. Isso representa apenas 0,39% dos
R$100,00 que o brasileiro gasta em média, por mês,
para pagar planos de saúde.
Há cinco anos, o custo para uso do medicamento oral pelos planos, segundo o mesmo estudo, era
de aproximadamente R$0,50. Essa variação de custo
indica que o maior acesso a esse tipo de tratamento
em casa tende a reduzir os gastos totais com medicamentos orais contra o câncer, ao longo do tempo.
São impactos muito positivos tanto para as operadoras
dos planos de saúde quanto para o SUS, que absorve
muitos doentes de câncer com dificuldades para tratar
a doença na rede hospitalar privada.
O sistema de saúde se interliga, ainda que indiretamente. Quando os portadores de planos de saúde
são bem atendidos, as pressões sobre o SUS tendem a
diminuir. Nesse caso, menos pessoas passam a buscar
atendimento público quando notam avanços no atendimento privado. O estudo indicou, inclusive, que, em
alguns casos, o medicamento oral contra o câncer é
mais barato que a quimioterapia intravenosa,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– ... pois não depende de uma clínica completa para
tratamento, com enfermeiros, farmacêuticos, soro ou
outras estruturas de apoio médico.
Os preços da quimioterapia oral variam muito
e têm diferentes aplicações. Podem custar mais de
R$600,00, R$8 mil ou até R$15 mil, dependendo da
indicação médica. Mesmo assim, o tratamento em
casa é mais eficiente porque, segundo os médicos,
gera mais conforto, proporcionando uma recuperação
mais rápida ao paciente.
Por fim, o Congresso Nacional atuou em favor
da criação dessa legislação. E eu agradeço muito ao
Senado Federal.
Agora, ficamos aguardando a manifestação da
Presidente Dilma Rousseff, que conhece profundamente a matéria, ela mesma vítima dessa doença, que
felizmente superou. Sua Excelência tem sido extremamente sensível em relação à sanção presidencial de
matérias dessa natureza.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu é que cumprimento V. Exª,
Senadora Ana Amélia, que, com dedicação e trabalho, trouxe um tema para deliberação, que é do maior
interesse para todos os brasileiros, e o Senado presta
homenagem a V. Exª pela iniciativa, que faz com que
haja um entendimento cada vez maior entre o que
votamos aqui e os interesses do cidadão brasileiro.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Ana Rita. Em seguida, o Senador Osvaldo Sobrinho.
Querida colega Ana Rita, V. Exª tem o tempo
regimental.
Com a palavra, V. Exª.
A SRª. ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da
Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho
a esta tribuna tratar de uma das mais graves violações
de direitos humanos ainda persistentes em nosso País:
o extermínio da juventude negra.
O assunto foi debatido em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Com a presença de Parlamentares
defensores de direitos humanos, representantes do Governo Federal, especialistas que estudam e discutem o
tema e representantes da sociedade civil, a audiência
pública apontou para algumas medidas que poderão
contribuir para a alteração dessa perversa realidade
de extermínio da juventude negra no Brasil. Entre as
propostas apresentadas estão a desmilitarização das
polícias e o fim dos autos de resistência.
No tocante à desmilitarização das polícias, importante salientar que o modelo militarizado é uma herança da ditadura militar, quando efetivamente surge
a Polícia Militar, no ano de 1969, resultado da fusão
das guardas civis e da Força Pública.
A partir de então, a PM passa a ter competência
exclusiva do policiamento ostensivo e a ser considerada efetivo de reserva do Exército. É durante a ditadura
militar que a Polícia Civil perde a sua prerrogativa de
agir como polícia ostensiva, ficando restrita apenas ao
papel investigativo. Já a Polícia Militar, que até então
ficava mais aquartelada, ou seja, não agia como polícia
de rua, saiu dos quartéis e passou a fazer o policiamento ostensivo tal qual conhecemos hoje.
Com a redemocratização do País, a manutenção
das polícias militares foi colocada em xeque por setores
mais progressistas da sociedade e militantes de direitos humanos, devido à sua forte ligação com o poder
militar, o que gerou inúmeros debates a respeito da
incompatibilidade desse modelo com o florescimento
de uma sociedade democrática.
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No entanto, o discurso do medo e da insegurança,
amplamente propagado por setores conservadores e
pelo discurso midiático, contrários aos movimentos de
lutas por direitos, articulou para a necessidade de uma
intervenção autoritária na ordem pública.
Na sociedade brasileira, predominava a ideia de
que era necessária a repressão dura contra a criminalidade, que aumentou consideravelmente comparando-se
os anos 70 e os anos 80. A opinião pública mostrou-se
altamente favorável às práticas violentas perpetradas
pela polícia, à instauração da pena de morte e ao uso
de outros métodos de investigação ilegais.
Não podemos esquecer, Sr. Presidente, que todo
o processo de redemocratização do Brasil se deu em
um momento em que as Forças Armadas ainda gozavam de um poder político muito grande. Afinal, em
nossa transição negociada, foram eles que conduziram
o processo de reabertura para a democracia, que, no
caso específico das polícias, ocasionou a perpetuação
de uma estrutura policial predominantemente militar.
A própria Constituição de 1988 diz que a PM é
força auxiliar do Exército, ou seja, que, de maneira indireta, ela é subordinada às Forças Armadas. E aqui
entramos em um ponto que considero a espinha dorsal
de todo esse debate:
a questão da formação desses policiais e os inúmeros efeitos colaterais que ela provoca na sociedade.
A PM é uma corporação com treinamento militar para
tratar da segurança de civis.
Estamos falando aqui de um tipo de treinamento
desumano e cruel, alicerçado em práticas humilhantes,
extremamente agressivas e violentas com os recrutas,
como muito bem foi demonstrado no filme Tropa de
Elite, do diretor José Padilha.
A estrutura de humilhação hierarquizada da corporação, em que o oficial de patente mais alta se vale
do seu poder em desfavor do elo mais fraco da corrente, tem impactos diretos na forma de atuação desse
soldado na rua, pois o ciclo de abuso não termina no
policial, e sim no suspeito civil, no suposto bandido,
que atenta contra a lei.
Esse é um assunto que precisa ser mais bem debatido e compreendido pela sociedade e também aqui
nesta Casa, pois há muita desinformação em torno da
desmilitarização das polícias. E aqui quero desmistificar
a ideia de que desmilitarizar significa retirar a farda ou
mesmo desarmar as nossas polícias.
A regra, na grande maioria dos países democráticos do mundo, são polícias civis, a exemplo das
polícias americanas e inglesas, que não atuam sem
farda, tampouco sem armas. O que estamos discutindo
é uma formação diferenciada, cidadã, uma mudança
cultural e institucional na forma de atuar das polícias,
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com unificação das atividades policiais em uma única
corporação, formando o que se convencionou chamar
de ciclo completo, ou seja, um tipo de polícia que fará
tanto o policiamento ostensivo, a prevenção, quanto o
trabalho investigativo, de inteligência.
A partir das manifestações de junho, o caráter
truculento da Polícia Militar ficou mais evidente para
as camadas médias da sociedade, que se tornaram
alvos de prisões arbitrárias, do uso indiscriminado de
balas de borracha, bombas de gás e spray de pimenta
e até da tentativa de forjar provas contra manifestantes, em flagrante desrespeito aos direitos humanos e
constitucionais. Com tudo isso, o debate da desmilitarização das polícias vem ganhando força na sociedade
e o apoio da classe média, que passou a sentir na pele
a violência já muito rotineira e familiar aos moradores
das periferias e dos bairros populares.
Essa exacerbação da violência da Polícia em
lidar com as manifestações e reivindicações populares, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo,
embora esses não sejam casos isolados, evidenciam
a necessidade premente de debatermos a função das
polícias militares em regimes democráticos, como o
brasileiro, superando a cultura autoritária, típica de
regimes ditatoriais, que é incompatível com o Estado
democrático de direito.
Precisamos empreender esforços para superar
todo e qualquer resquício de um Estado autoritário.
Necessitamos construir uma força policial cidadã, horizontal, que tenha como princípio o diálogo e o respeito
aos cidadãos, às cidadãs, e a todo e qualquer tipo de
manifestação popular.
Por isso, associo-me às iniciativas de lei que tramitam no Congresso Nacional e visam à desmilitarização das polícias no Brasil, a exemplo da PEC 51/2013,
de autoria do Senador Lindbergh Farias, do PT do Rio
de Janeiro, que prevê uma profunda reformulação do
atual modelo de polícia brasileiro com a desmilitarização e a unificação das Polícias Militar e Civil.
A proposta corrige duas distorções fundamentais:
a partição do ciclo de policiamento e a inexistência de
carreiras únicas em cada instituição.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – A PEC 51 prevê a transferência aos Estados
da autoridade para definir o modelo policial mais adequado para a realidade daquela região. Porém, as
mudanças devem obedecer às diretrizes que possam
garantir a transformação democrática das polícias e
evitar um ambiente descoordenado e desarticulado
no trabalho policial.
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De acordo com a proposta, além da reorganização
interna das funções policiais, passa a ser obrigatória
a exigência do ciclo completo da carreira policial, se
iniciando na atividade ostensiva/preventiva – atualmente prerrogativa da PM –, caminhando, no decorrer
da carreira, para a área da investigação – atualmente
prerrogativa da Polícia Civil – formando, assim, a carreira única.
O texto ainda prevê o cumprimento do que já determina a Constituição brasileira, que define a Polícia
como instituição de natureza...
(Interrupção de som.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– ...civil, que se destina a proteger os direitos dos cidadãos e cidadãs e a preservar a ordem pública democrática, a partir do uso comedido e proporcional da força.
Outra herança nefasta da ditadura e amplamente debatida na audiência que discutiu o Extermínio da
Juventude Negra é a necessidade de pôr fim aos autos de resistência.
A medida administrativa também foi criada no
período da ditadura militar para legitimar a repressão
policial da época e segue sendo amplamente utilizada
nos dias atuais para encobrir crimes. Embora amparada
pelo artigo 292 do Código de Processo Penal brasileiro, este não permite o uso arbitrário deste dispositivo
para esconder crimes.
Sabemos que um grande número dos casos registrados como “auto de resistência” ou “resistência
seguida de morte” nada mais é do que casos de execução sumária das vítimas.
Há ocorrência de casos gritantes tipificados como
autos de resistência, nos quais a morte foi provocada
por tiro de fuzil disparado na nuca. Há casos em que
os laudos atestam que os disparos foram feitos a curta distância, de cima para baixo, ou seja, muitas das
vítimas são mortas, mesmo estando ajoelhadas e com
as mãos na cabeça.
O que há é uma inversão absurda, a partir da
produção de um documento oficial que identifica a
morte em questão como decorrente da resistência à
autoridade policial, como se tivesse havido confronto,
como se o agente de Estado que efetuou o disparo o
tivesse realizado em legítima defesa.
Definitivamente, Srs. Senadores, esse não é um
tipo de prática compatível com o Estado democrático
de direito. Portanto, não podemos tolerar que as forças
policiais atuem como juízes e executores. Precisamos
garantir o direito humano a um procedimento jurídico
adequado a partir da presunção de inocência.
Nesse sentido, reforço a importância e aproveito
para registrar que recebi, na semana passada, aqui
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no Senado, um grupo de artistas e militantes do movimento negro e de juventude, que vieram a esta Casa
pedir o apoio para a votação célere do Projeto de Lei
4.471/2012, de autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira, que altera o Código de Processo Penal e prevê
a investigação das mortes e lesões corporais cometidas por policiais durante o trabalho, como acontece
com todos os óbitos, e coloque fim aos atuais casos
registrados pela polícia como autos de resistência ou
resistência seguida de morte, que atualmente sequer
são investigados.
O projeto já passou por todas as comissões da
Câmara dos Deputados e está pronto para ser votado
em plenário. Após forte mobilização dos movimentos
sociais e da sociedade civil, o Presidente da Câmara,
Deputado Henrique Eduardo Alves, se comprometeu
em colocar a matéria em votação, em regime de urgência, nesta terça-feira, dia 22/10, o que não aconteceu.
Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, de janeiro de 2010 a junho de 2012, apenas nos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso
do Sul e Santa Catariana, 2.882 pessoas foram mortas
em ações registradas como “autos de resistência”,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – ... uma inaceitável média de mais de três mortes por dia.
Sr. Presidente, mais alguns minutos para eu concluir, porque este tema é altamente importante e prometo ser bem breve.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Por mim, não há problema algum;
o problema é que há um colega que vai pegar um avião
e precisava fazer um discurso.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Mas, Sr. Presidente e Senador Osvaldo, não tenho
dúvidas de que a aprovação dessas proposições de
lei contribuirão – e muito – para avançarmos na redução dos atuais índices epidêmicos de violência que
atingem majoritariamente a juventude negra e de periferia e evitarão que casos emblemáticos como o do
ajudante de pedreiro Amarildo, vítima supostamente
de tortura seguida de morte, praticada por policiais,
sejam rotina em nosso País.
As pesquisas têm demonstrado a insuficiência
do atual modelo de repressão ostensiva às drogas ou
mesmo da ideia de que mais armamentos, mais encarceramentos, mais presídios e mais polícias, por si
só, resolverão os complexos problemas que temos na
área de segurança pública em nosso País.
O que temos visto é um aumento da violência
no Brasil nos últimos anos. Falo de uma violência que
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não é praticada na mesma intensidade e gravidade
contra toda a sociedade; ao contrário, estamos falando
de uma violência seletiva, da persistência do racismo
institucional,...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– ... que tem ceifado principalmente a vida e os sonhos
da juventude pobre e negra. Ou seja, a violência policial
tem cor, idade, sexo e endereço definidos.
E aqui não estamos tratando de mera retórica.
Estudo do Ipea, divulgado na última sexta-feira, 17
deste mês, sobre o racismo no Brasil, revela que a
possibilidade de um adolescente negro ser vítima de
homicídio é 3,7 vezes maior do que um branco.
Portanto, Sr. Presidente, finalizando, não seremos
uma sociedade verdadeiramente democrática, se não
enfrentarmos as violações de direitos humanos, se não
combatermos o extermínio e as suas raízes, se não
deixarmos de negar um princípio basilar do direito: o
de que todas as pessoas têm direito a um julgamento
justo pelo Poder Judiciário e de que não há juízo ou
tribunal de exceção. A democracia exige novas regras
para a atuação policial e elas passam pela desmilitarização das polícias e pelo profundo respeito à dignidade da pessoa humana.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada pela paciência; e agradeço também ao Senador Osvaldo pela tolerância. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento a querida amiga e
colega Ana Rita pelo conteúdo e pelo tema que aborda.
E é pura e simplesmente por questões regimentais
e de colegas que eu passo a palavra imediatamente
ao Senador Osvaldo Sobrinho para uma comunicação inadiável.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB – MT. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Ana Rita, que Deus a abençoe por
me dar esse tempo para que eu possa concluir e seguir
para o aeroporto. Muito obrigado, sei que prejudiquei
um pouco o seu pronunciamento, mas desculpe-me.
Sr. Presidente, na noite de ontem, tive oportunidade de apresentar um Projeto de Lei a esta Casa, o
de nº 442/2013, em que queremos denominar parte da
BR-174, que está no trecho de Cáceres, Castanheira,
Colniza, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã e Juína, dar
o nome a essa estrada de Estrada Agrimensor Ramis
Bucair.
Ramis Bucair foi um homem quase igual Rondon, que percorreu grandes distâncias de Mato Gros-
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so para alcançar seus objetivos. Era um arqueólogo,
espeleólogo e também agrimensor, uma das pessoas
que grandes serviços prestaram a Mato Grosso. Fez
mais de mil quilômetros a pé, na sua época, para dar
ensejo aos seus objetivos e aos seus ideais.
Portanto, em homenagem a ele, ao seu trabalho,
à sua luta, à sua vida, queremos dar a parte dessa rodovia o seu nome, em gratidão ao sacrifício que fez,
sacrificando a família, a sua juventude, a sua saúde –
pegou mais de 20 malárias –, mas prestou relevantes
serviços a Mato Grosso e ao Brasil.
Quem andou mais, eu acredito, do que essa caminhada toda, primeiro, foi Prestes, com mais de 25 mil
quilômetros andando a cavalo e a pé também; depois
Rondon, colocando as suas linhas no Brasil; e depois
Ramis Bucair, que logicamente fez um grande trabalho para o Mato Grosso e para o Brasil, detectando as
suas pedras preciosas e, consequentemente, fazendo
um levantamento topográfico, geográfico e geológico
do Estado de Mato Grosso e do Brasil como um todo.
Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores, quero
dizer do meu prazer de hoje voltar a esta tribuna para
falar sobre assuntos principalmente do Mercosul.
No mundo em que vivemos hoje, com a economia complexa e globalizada, onde a geopolítica se
define cada vez mais a partir da ação articulada de
conglomerados e alianças transnacionais, o caminho
do desenvolvimento passa necessariamente pela formação de blocos e pela disseminação de redes de
interesse multilateral.
Na dinâmica deste mundo mais e mais interligado,
em meio à conquista de novos mercados e à expansão de áreas de influência estratégica, emergem, em
grandes proporções, o intercâmbio de dados e o livre
trânsito de pessoas e de mercadorias como fatores
essenciais ao progresso.
Neste contexto, a palavra de ordem é acima de
tudo: integração.
Integrar para não entregar!
Inspirado no Cândido Mariano da Silva Rondon,
ilustre mato-grossense e patrono das comunicações
brasileiras, este é o lema do exitoso projeto que há mais
de meia década vem propagando seu nome.
Lema este que se demonstra sempre atual e cujo
espírito desperta em nós a consciência da imperiosa
necessidade de nos unirmos e fortalecermos mediante
a associação de interesses comuns.
Para tanto, no âmbito internacional, faz-se mister
compormos parcerias sub-regionais e regionais, por
cujo intermédio nos devemos inserir na grande teia
das relações universais.
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O isolacionismo e o bilateralismo têm-se mostrado débeis para enfrentar as imprevisíveis diversidades
que o mundo atual nos impõe.
Só por meio de múltiplas e consistentes alianças,
embasadas no fortalecimento de blocos de nações bem
consolidados, seremos capazes de uma interlocução
comercial e política que, de fato, represente o peso
real de nossa vontade e soberania.
Entendemos que nossa política de relações exteriores tem equivocadamente negligenciado a importância de acelerarmos os processos de integração,
sobretudo com os vizinhos sul-americanos.
Nosso continente sul-americano, com população
perto de 400 milhões de habitantes e um PIB que é
superior a US$3,6 trilhões, representa, no somatório
de seus países, a quarta economia do mundo.
O enorme potencial de crescimento econômico
decorre não só da magnitude das reservas naturais
de minérios e petróleo e da quantidade de terras agricultáveis, mas também da pujança dos setores industriais e de serviços que crescem vertiginosamente em
nossa região.
Precisamos ocupar o lugar de liderança que nos
cabe no continente sul-americano.
Neste sentido, a União das Nações da América
do Sul, a Unasul, é um instrumento particularmente útil
e sua adequada utilização é indubitavelmente eficaz.
Para além de projetos de infraestrutura, no desafio
do desenvolvimento energético e de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial, uma integração autêntica e
profunda integração pressupõem também a integração
do conhecimento entre os povos e entre as regiões.
Ainda ontem, desta mesma tribuna — a propósito
do Mercosul e da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana — discorria eu sobre o processo de
gradativa ruptura de fronteiras, assentado no ensino e
na pesquisa de qualidade, rumo a integração cultural,
ideológica, sociopolítica e econômica.
Ademais, Sr. Presidente, a verdadeira integração
perpassa...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB – MT) – ... por questões ambientais e criminais,
razão pela qual apoiamos a criação de um tribunal de
Justiça comum para a Unasul, nos termos propostos
pelos participantes da audiência pública realizada anteontem, nesta Casa, na Comissão de Meio Ambiente.
Cabe ressaltar, conforme discutido naquele colegiado, que grande parte dos crimes que ocorrem no
Brasil é cometida por pessoas dos países fronteiriços
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e que significativo percentual das drogas produzidas
no Peru e na Bolívia é consumido no Brasil.
No que diz respeito à questão ambiental, cito
as palavras do ilustre Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, Desembargador Márcio Vidal,
presente à referida audiência: “Não há como querer preservar a Bacia Amazônica tão somente por brasileiros,
quando suas fontes se localizam em outros países. Se
os outros países não cooperarem nessa preservação,
de nada vai adiantar nosso esforço.” E reforço esse
argumento, citando igualmente a afirmação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antonio Herman
Benjamin, também naquela reunião, quando, sobre a
integração judiciária na América do Sul, questionou
“É possível que tenhamos um Código Florestal para
o Brasil e que se cruze a fronteira e do outro lado tenhamos uma legislação que é o oposto da nossa, ou
pior, um vazio legislativo nessa temática? É admissível
isso? Sim, é possível”, respondeu ele.
Há que se lembrar, ainda, o caso do senador
boliviano, Roger Pinto Molina, que fugiu recentemente para o Brasil devido à perseguição política no país
onde estava.
Além disso, insisto...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – ... nada se constrói sem que se
atente à educação. É imprescindível a validação dos
diplomas de universidades estrangeiras, hoje extremamente engessada e burocratizada em nosso País.
No que concerne à interação continental, defendo que
devamos imediatamente adotar o reconhecimento mútuo das universidades, não só nos diplomas, mas das
universidades como um todo.
Encerro este meu pronunciamento, portanto,
conclamando os colegas legisladores para que, em
conjunto com as instâncias dos demais Poderes envolvidos, envidemos esforços com vistas à adoção de
mecanismos integracionistas mais céleres, notadamente no que se refere ao estímulo às universidades
transnacionais, no âmbito sul-americano, ao reconhecimento dos diplomas estrangeiros e à criação do Tribunal da Unasul.
Sr. Presidente, agradeço de coração pela tolerância que teve para que fizesse a minha fala nesta tarde
de hoje. Agradecendo também aos companheiros e
companheiras, Senadoras e Senadores, que me ouvem neste momento. Quero deixar aqui o meu abraço
e dizer a Mato Grosso que lá estaremos, na região
norte, amanhã, para fazer a nossa pregação também
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política pelo Partido Trabalhista Brasileiro, quando estará presente toda a cúpula do meu Partido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por este carinho
especial que teve conosco. Agradeço também àqueles
Senadores que trocaram conosco a pauta nesta tarde.
Muito obrigado, meu abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Osvaldo Sobrinho, e espero ter colaborado para que
V. Exª pudesse trazer o seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 374, inciso III, do Regimento Interno, foram apresentadas 806 emendas ao
Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012, que reforma o Código Penal Brasileiro.
As Emendas nºs 62, 64 e 504 a 540 foram retiradas pelos respectivos autores.
As Emendas vão à publicação no Diário do Senado Federal e em avulsos, na forma regimental. (*)
A matéria volta à Comissão Temporária para exame do Projeto e das emendas.
Essa é a leitura do expediente.
(*) As Emendas encontram-se publicadas em suplemento ao presente Diário (vide item 3 do Sumário)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) –Passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para que eu possa usar a tribuna; em seguida, ao Senador Walter Pinheiro, pela Liderança do
Partido dos Trabalhadores, fará uso da tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Fora do microfone.) – A palavra não,
a Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a Presidência para o meu
querido colega Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra, pois, o caro
Senador Jorge Viana do PT do Acre, que tão bem tem
sido nosso Vice-Presidente do Senado.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Eduardo Suplicy, colegas
Senadores, Senadoras, faço um registro, um breve registro de um evento que vamos ter aqui em Brasília,
hoje, a partir das 19 horas.
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O evento vai dar concretude à 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, será presidido pela Ministra
Izabella Teixeira e abre a etapa nacional da Conferência Nacional do Meio Ambiente.
Vamos ter 1.352 representantes de todos os Estados, do Distrito Federal e dos Municípios brasileiros.
A expectativa da própria Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, é de que os temas debatidos
na Conferência extrapolem o tema condutor da Conferência, que são os resíduos sólidos. A Ministra falou
recentemente: “estamos discutindo mobilidade urbana, qualidade de vida, direitos e deveres de cada cidadão”, afirmou Izabella Teixeira. Ela espera que esta
etapa nacional possa trazer propostas concretas para
a coleta seletiva e também para o fim dos lixões. Que
possa também colaborar com propostas para o consumo consciente, reciclagem e uma logística reversa.
Esse tema foi debatido, e eu faço aqui um brevíssimo histórico, porque a partir do Governo do Presidente
Lula, inclusive tendo ainda a Ministra Marina à frente
do Ministério, a Conferência do Meio Ambiente ganhou
uma dimensão que o Brasil não conhecia, estimulando
debates em cada cidade, em cada comunidade, organizando esses debates nos Municípios, nos Estados,
até chegarem a Brasília.
Então a lógica inclusive da preparação dessa
Conferência, que é a maior de todas, talvez a que conseguiu ir mais longe, teve as conferências municipais,
as conferências estaduais, as conferências livres, as
conferências virtuais, usando essa revolução tecnológica que estamos vivendo, e de hoje, dia 24, até dia
27, a Conferência Nacional.
Eu vou citar aqui alguns dados. Total de conferências municipais realizadas: 643. Total de conferências
regionais realizadas: 179. Essas regionais envolveram
3.009 Municípios. O total de Municípios envolvidos
nessa preparação então soma 3.652.
São mais de 65% dos Municípios do Brasil que
tiveram envolvimento direto com as conferências regionais e municipais, elaborando e debatendo propostas para o meio ambiente, para que se colabore no
sentido de haver uma vida sustentável, para resolver
os problemas urbanos, obviamente tendo como tema
condutor os resíduos sólidos.
Hoje, boa parte das cidades brasileiras já começa a fazer isso, principalmente as grandes metrópoles.
Hoje, vi a notícia de que a Câmara Municipal de Salvador, caro Senador Walter Pinheiro, terra que V. Exª tão
bem representa aqui, de que gosta tanto, estava implantando uma política de multas, de punição, na área do
Pelourinho, para quem deixasse algum resíduo sólido
no chão. O mesmo ocorre em cidades como o Rio de
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Janeiro e Rio Branco, ainda com o Prefeito Angelim.
Eu tive o privilégio de começar esse trabalho quando
Prefeito de Rio Branco. Depois, o Prefeito Angelim retomou esse trabalho e colocou Rio Branco como uma
das poucas capitais do Brasil a ter a sistemática de
varrição, de limpeza, de coleta. E lá também há uma
usina de resíduos sólidos que é referência para o Brasil.
A Ministra do Meio Ambiente esteve lá abrindo
a nossa Conferência do Meio Ambiente. Eu, lamentavelmente, não pude estar presente, mas lá estava o
Governador Tião Viana e o Prefeito Marcus Alexandre.
Eu digo, sem medo de errar, que, do ponto de vista
dos outros Estados, o Acre tem muito a passar adiante, pela referência que especialmente a cidade de Rio
Branco é hoje nessa área e, principalmente, nesse
tema condutor da 4ª Conferência do Meio Ambiente.
Então, foram 224 conferências livres, com 26
Estados envolvidos, num total de 24.771 pessoas. A
primeira conferência realizada reuniu 580 Municípios;
a segunda, 600 Municípios; a terceira, 870 Municípios;
e esta conferência – a Ministra Izabella e a Presidenta
Dilma, com toda a razão, podem comemorar –, 3.652
Municípios. A 4ª Conferência, organizada e trabalhada
pelo Governo da Presidenta Dilma, em parceria com
os Governos dos Estados e dos Municípios, envolveu
mais de 200 mil pessoas.
Sr. Presidente, trago esses dados para mostrar
que nós estamos no caminho certo. As manifestações
de junho clamaram, com justa razão, por melhor qualidade de vida nas cidades. Se não mexermos na mobilidade urbana, se não mexermos no acondicionamento
dos resíduos sólidos, se não mudarmos o padrão de
produção e de consumo, não haverá qualidade de vida
nas cidades, muito menos sustentável.
Nessa conferência, vamos contar com 1.352
delegados. A terceira contou com 1.269 delegados; a
segunda, com 1.269 delegados. Então, é a conferência
que mais reúne delegados. Vou estar na abertura da
conferência. Tive a honra de ser indicado pelo Presidente Renan Calheiros para representar o Congresso
Nacional na mesa de abertura hoje à tarde.
Estou certo de que precisamos promover mudanças na qualidade de vida das cidades, mas essas mudanças não podem ficar na responsabilidade exclusiva
dos governos, elas precisam também ser parte da responsabilidade de cada um de nós cidadãos e cidadãs.
A mudança de atitude individual, talvez, seja a mais
importante decisão política que precisa ser adotada,
para que haja qualidade de vida nas cidades brasileiras.
O Brasil é um país fantástico, com muita riqueza
natural, com muitas possibilidades de melhor estabelecer essa relação homem-natureza, mas tem sido
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uma regra perversa no Brasil a ocupação desordenada
nas cidades, o crescimento desordenado, a condução
atendendo às regras da ganância de mercado, e não
às regras de um planejamento urbano que faça com
que todos possam viver com as condições necessárias.
Hoje, para que haja uma ótima condição numa cidade, é preciso muito dinheiro. Essa equação perversa
tem de ser mudada. A qualidade de vida nas cidades
tem de ser buscada para todos. Hoje, os mais pobres é
que sofrem na pele a péssima qualidade dos serviços
de mobilidade, dos serviços urbanos. Os mais pobres
é que sofrem na pele a dificuldade de morar em verdadeiros acampamentos urbanos. Mas essa realidade,
com o Governo do Presidente Lula e com o Governo
da Presidenta Dilma, começou a mudar, com o Minha
Casa, Minha Vida, com a política de inclusão social,
com a política de se dar tratamento diferenciado aos
que são diferentes.
Não tenho dúvida de que as dezenas de conferências feitas, estimuladas pelo Presidente Lula, que
seguem com a Presidenta Dilma, deram resultados,
são instrumentos muito fortes, porque estabelecem um
diálogo, porque levam em conta a opinião do cidadão,
das entidades não governamentais, das políticas governamentais, municipais e estaduais, que se transformam em políticas públicas.
Aqui mesmo, no Senado, houve a colaboração
do Senador Cícero Lucena e de vários outros colegas
na política de resíduos sólidos. Na Comissão de que
eu faço parte, esse é um tema recorrente de debate.
Estou seguro ao afirmar que será uma ótima 4ª
Conferência, que começa hoje, à noite. Espero voltar à
tribuna, na semana que vem, para prestar contas das
propostas e dos caminhos apontados por mais de 1,3
mil delegados, que, hoje, darão início à 4ª Conferência de Meio Ambiente, com o tema “Resíduos Sólidos
no Brasil”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Querido Senador Jorge
Viana, eu até pediria a gentileza de V. Exª me representar, se possível, porque tenho um compromisso em
São Paulo hoje. Também fui convidado pela Ministra
Izabella Teixeira a estar na abertura da 4ª Conferência
Nacional do Meio Ambiente. Eu gostaria muito de estar
lá, mas tenho um compromisso em São Paulo. Quero
continuar aprendendo com V. Exª sobre esse tema.
Tem a palavra o Senador Walter Pinheiro, como
Líder do Partido dos Trabalhadores.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Senador Eduardo Suplicy, que preside esta sessão,
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e Srªs e Srs. Senadores, na manhã de hoje, fizemos
aqui um importante debate sobre os caminhos para o
Pacto Federativo. Aliás, não só V. Exª como também
o Senador Ricardo Ferraço e o Senador Aloysio têm
tido um papel destacado nesse debate.
Lembro que a importância desse momento de hoje
pela manhã se refere ao fato de que temos de pautar
agora o que fazer, Senador Ricardo Ferraço. Eu insisti
na sessão e quero aqui, na tribuna, voltar a tocar neste tema: não há mais oportunidade para diagnósticos,
para leituras pontuais ou para leituras da conjuntura.
O que exige a conjuntura, agora, é exatamente uma
postura, por parte do Senado da República, em relação aos quatro pontos que quero citar aqui.
O primeiro ponto é o ICMS. Nós, aqui, adotamos
uma postura de debate, de ausculta. Realizamos várias
audiências, com a presença de secretários de estado,
de secretários de fazenda e até de governadores, Senador Ricardo Ferraço. Diversos governadores representaram todas as regiões do nosso País. O ICMS é
importante, é fundamental. O ICMS é a base decisiva,
é a base angular de toda a arrecadação dos Estados.
No Estado da Bahia, por exemplo, Senador Ricardo
Ferraço, dos R$20 bilhões da receita corrente líquida,
R$15 bilhões vêm do ICMS, e R$5 bilhões vêm do
FPE. Então, não é qualquer coisa.
Quando falamos em reescalonar, em alterar a
realidade de 27 ICMSs espalhados pelo Brasil, Senador Aloysio, não podemos fazer isso sem um colchão,
sem um fundo. Ora, que expectativa posso passar para
um Estado que busca mexer na regra do ICMS para
lhe permitir aumentar a arrecadação, fazer o planejamento econômico e apontar o caminho desse desenvolvimento econômico? Com base em quê? Batendo,
de novo, na porta do Ministério para aumentar o PAF,
para ver se toma mais empréstimo? Aí vamos ter de
já alterar a lei da dívida, que não chegou sequer aqui
ainda. Na realidade, a questão do ICMS não é descolada. Ela não pode ser tratada sozinha. Resolvemos
o problema dos 7% e dos 4%. Sim, resolvemos esse
problema. E depois?
Há outra questão fundamental, Senador Ricardo
Ferraço. Quando um Estado atrai uma empresa para
a sua terra, para tentar produzir, é necessário que o
Estado apresente, além da infraestrutura – estrada,
água, benefícios –, o que é possível que essa unidade de produção extraia como vantagens para o seu
negócio, como, por exemplo, inovação, mercado, possibilidade de acesso a insumos, inclusive do ponto de
vista da sua produção local, para reduzir custos para
essa empresa. É isso que vai resultar, Senador Aloysio Nunes, num produto mais barato e, obviamente,
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na circulação de recursos da economia local. É essa
a cadeia. Mas não se faz isso só mudando a alíquota.
A alíquota é um número facial.
Eu até brincava, agora, há pouco, com o que diz
um dos trechos do último discurso do Grande Ditador,
de Charles Chaplin: “Falamos em demasia e sentimos
bem pouco”. No ICMS, é isto: vamos ficar falando muito
e fazer bem pouco.
Vou dizer: “Vamos trocar 7% por 4%?”. Trocar 7%
por 4% é fácil. Chega lá e diz: “Agora, vai ser 7% aqui e
4% acolá.” Ou se diz: “Todo mundo agora fica com 7%.
O que vem sai, o que é origem, o que é destino.” Essa
equação, Senador Agripino, é fácil. O difícil é saber
o seguinte: agora, com essa nova equação, qual é a
minha base para suportar isso? Como vou compensar
as perdas oriundas dessa alteração? Como vou sustentar meu planejamento econômico, para enfrentar
esse novo cenário de arrecadação, para me permitir
crescer? Não adianta reduzir a alíquota, se não entrego nenhum alento para o crescimento da arrecadação. Ninguém vai querer entrar, é óbvio, é claro! Os
Estados vão querer a história da “farinha pouca, meu
pirão primeiro”. Se é para correr risco adiante, prefiro
permanecer como estou.
Por isso, discutimos aqui que essa questão tinha
de ser casada com um fundo, Senador Aloysio. Era exatamente por isso. E o que me foi dito à época? “Espere
que se aprove a resolução, e, depois, vota-se a MP
nº 599.” Eu disse: “Isso não vai dar certo, gente boa.”
O fundo não é o fundo do poço! Ele é o colchão, é
a base angular, é o pressuposto básico para orientar a
mudança das alíquotas, é a rede de proteção. Por isso,
eu o chamo de colchão. Na hora em que cair, o Estado
não cai no chão. Se se baixa a alíquota, o Estado cai
no colchão, cai exatamente nessa rede de proteção.
O que temos de fazer, Senador Aloysio? Acho
fundamental o Senado tomar a decisão. Temos de decidir sobre essa questão do ICMS e, de forma muito
enfática, temos de decidir como vamos marchar em
relação ao Fundo de Compensação e ao Fundo de
Desenvolvimento.
O terceiro ponto para o qual quero chamar atenção é o da convalidação. Precisamos discutir isso,
porque senão fica aquela história: um Estado quer
aqui, outro quer acolá. Precisamos tratar as situações
existentes e precisamos preparar o caminho do futuro.
Fechando essa questão, temos de resolver, já
que foram votadas do outro lado – falta que venham
para cá –, as dívidas de Estados e de Municípios, para
orientarmos, de uma vez por todas, essa questão.
(Soa a campainha.)
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Saio da sessão até mais animado, Senador Aloysio, mas ainda na pressão. E faço questão
de fazer um chamamento como fiz durante a sessão
anterior, Senador Jorge Viana. O Senador Presidente
desta Casa ousou pautar aqui, por diversas vezes, o
que ele chamava de semana de esforço concentrado.
Esse tema tem de entrar no esforço concentrado! Vamos
marcar aqui como vamos caminhar para essa questão.
Se virarmos o ano de 2013 sem uma definição
sobre esse tema, só teremos oportunidade de debater essa matéria, efetivamente, no ano de 2015, o que
consequentemente nos levará para a apreciação, ou
melhor, para experimentar esse novo cenário no ano
de 2016.
Portanto, urge fazer isso.
Agora, chegou a hora de o Senado fazer a sua
parte. Está aqui, na mão do Senado da República,
poder discutir. Não precisa mais chamar ninguém de
fora, não precisa mais fazer mesa de debates – não
estou tratando ninguém com desrespeito –, pois tudo
que tínhamos que auscultar já auscultamos. Agora,
façamos! Agora, votemos! Agora, realizemos!
Os Senadores, na sua maioria, são, inclusive,
ex-governadores, ex-prefeitos, gente com experiência,
como este sentado na cadeira da Presidência, que, por
duas vezes, foi Governador do Estado do Acre.
Portanto, Senador Jorge Viana, depois dessas
auscultas todas, temos condições de decidir. Decidir
para tirar essa angústia, para tirar esse estrangulamento, para sair dessa situação em que Estados e
Municípios se encontram.
Portanto, devemos apontar um caminho que nos
dê conforto, segurança, inclusive a segurança jurídica, para que possamos tratar essa mataria no que diz
respeito ao que está no STF.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Portanto, considero fundamental a atitude,
neste momento, por parte do Senado Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Concederei um aparte a V. Exª. Assim
que o Senador Ricardo encerrar, encerrarei também
a minha participação na tarde de hoje.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – Senador Walter Pinheiro, uma das mais relevantes razões, entre tantas outras, que precisam mover o
Senado da República na direção de produzir um resultado, é para que, de novo, na omissão do Congresso
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Nacional e do Senado da República, o Supremo Tribunal Federal, de novo, não legisle em torno de um
tema que é típico, que é natural, que é da natureza
do Parlamento. Isso se tem repetido dia após dia, na
ausência de uma determinação que nos mova desse
lugar comum em que estamos, há alguns meses, aqui,
no Senado da República, diante da iminência da Súmula Vinculante nº 69, que tem causado extraordinário temor, insegurança jurídica, paralisia, em um conjunto muito grande de empreendedores não apenas
brasileiros, mas empreendedores de outros países
que adotaram o nosso País para desenvolver aqui as
suas atividades e contribuir com o Brasil. Ocorre que
estamos diante ainda de uma incerteza muito grande,
porque queremos sair da insegurança jurídica, mas,
com intensidade, estamos vendo somarem-se vozes
no sentido de que o PLS nº 106, que estamos analisando na Comissão de Assuntos Econômicos, contém
um flagrante vício de origem. Pode o Senado da República, pode o Congresso Nacional tomar a iniciativa de estruturar fundos, de estruturar a organização
administrativa, sabendo, como nós sabemos, que a
Constituição Federal assegura essa iniciativa como
exclusiva do Poder Executivo?
(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – Nós precisamos, portanto, concentrar as nossas energias em torno de um debate que possa ser
minimamente sério e que possa, no mínimo, produzir
segurança jurídica. Não há como nós avançarmos na
discussão e no debate em relação à reforma do ICMS.
Eu venho de um Estado incentivado, mas venho de
um Estado que utilizou os incentivos com responsabilidade e mirando sempre a austeridade fiscal. Tanto
é, Senador Walter Pinheiro, que, quando exercemos o
Governo do Espírito Santo – eu, como Vice-Governador –, ao final do nosso mandato, fomos ranqueados
pela Secretaria do Tesouro Nacional como o Estado
brasileiro com maior capacidade de investimento com
recursos próprios, proporcionais à nossa arrecadação.
(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – Então, no Espírito Santo, nós incentivamos com
responsabilidade, mas eu admito que existem distorções na utilização dos benefícios fiscais. Eu sou um
militante da competição fiscal, a saudável competição
fiscal que os Estados devem produzir. Portanto, não há
como avançar, creio eu, no debate que estamos prontos para fazer e votar no plenário, da reforma do ICMS,
da redução das alíquotas, sem que nós tenhamos uma
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garantia dessas compensações e desses fundos. E a
garantia está na avaliação que precisamos fazer: se o
Congresso brasileiro, se o Senado da República tem
ou não a prerrogativa de tomar essa iniciativa. A meu
juízo, não tem. Portanto, não é vero; portanto, não é
sério este debate que estamos fazendo. É um debate
para inglês ver.
(Soa a campainha.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco Maioria/PMDB –
ES) – A meu juízo, o Governo Federal precisa liberar
esse movimento para que nós possamos chegar a bom
termo, e nós temos tudo para chegar a bom termo. O
Ministro Guido Mantega fez hoje aqui uma apresentação, a meu juízo, muito completa, estabelecendo
quais são as premissas, quais são os marcos. Quero
crer que é em torno desses marcos que nós precisamos botar de pé uma discussão que possa produzir
efetividade. Mas eu quero cumprimentar V. Exa pelo
tema que traz para debate nesta tarde de quinta-feira
no plenário do Senado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senador Jorge Viana, vou conceder um
aparte ao Senador Aloysio, mas não sem antes dizer
a V. Exa, Senador Ferraço, que esse foi o ponto da minha indagação ao Ministro Guido Mantega. Foi o ponto
principal da minha indagação. Perguntei a ele: o senhor
apresentou quatro condições – quatro! – necessárias
para acabar com a guerra fiscal. A segunda condição
que ele apresentou, na lâmina que foi colocada aqui
nesta tela, foi exatamente a questão dos fundos.
Então, percebo que há a intenção dele de fazer.
Agora, é preciso ter, além da intenção das condições,
a materialização via instrumento legal correto, para
que, uma vez tentando sair dessa judicialização em
que nos encontramos hoje, com medo da súmula
vinculante, não fiquemos nesse desespero de achar
como é que vai ficar.
Imagine, Senador Aloysio: nós aprovamos aqui
a reformulação do ICMS.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Aí, a rede de proteção, o colchão,
a sustentação fica na mão do Supremo para dizer se
era ou não inconstitucional a matéria.
Concedo um aparte ao Senador Aloysio para que
possamos prosseguir aqui com os próximos oradores,
Senador Jorge Viana.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Cumprimento V. Exª pela excelência,
pela qualidade do pronunciamento desta tarde, o que,
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aliás, não seria de se estranhar, vindo de V. Exª. Essa
oportunidade da criação dos fundos, essa rede de proteção esteve aqui. O senhor foi o Relator da Medida
Provisória nº 599, se não me engano.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Exatamente.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Eu tinha muita esperança, porque o
senhor fez um trabalho muito benfeito, como, aliás,
foi o trabalho que o senhor fez na redação da nova lei
disciplinadora do Fundo de Participação dos Estados.
No entanto, essa medida provisória acabou morrendo
de “morte morrida” ou de “morte matada”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – “Matada”, eu disse aqui. “Matada”!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – De “morte matada”. Quer dizer, não
houve empenho do Governo Federal, do Executivo, em
discutir seriamente, de coração aberto, a composição
desses fundos, o que seria recurso orçamentário para
financiamento, digamos, para recursos a fundo perdido, o que seria financiamento; circunstâncias que o
senhor estava discutindo com a maior isenção e com
a maior competência no âmbito da relatoria da 599.
Então, é preciso, efetivamente, que o Governo tome
a iniciativa de materializar, segundo o instrumento legislativo adequado, a criação dessa rede de proteção,
sem o que a guerra fiscal vai continuar. E mais: hoje,
a chamada guerra fiscal já está provocando uma paralisia nos investimentos, porque as empresas, diante
da insegurança jurídica, da ameaça de uma edição de
uma súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal,
além de estarem retraindo seus investimentos, estão
sendo obrigadas a fazer provisões vultosíssimas nos
seus balanços para poder fazer face a eventuais condenações no futuro.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Então, por todas as razões, inclusive
as razões que dizem respeito ao desenvolvimento e
ao crescimento do nosso País, é importante resolver
essa questão, e a bola está, creio eu, com o Governo
Federal.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Senador Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Um aparte rápido, Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Não por mim. O nosso Presidente é que
quer fazer a Ordem do dia.
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O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Acho oportuníssimo o pronunciamento de V. Exª.
Primeiro, porque V. Exª fala como ex-Relator de medida provisória que tinha toda a legitimidade para estabelecer, com começo, meio e fim, a questão – não
chamo de guerra fiscal – da equalização de oportunidades entre o Brasil rico e Brasil pobre. E o Brasil que
já não é tão pobre, porque, dentro do Brasil pobre, já
há os menos pobres e os arremediados. O que é preciso agora é não perdermos a embalagem do que começou. V. Exª começou. O trabalho de V. Exª não está
perdido, porque motivou a discussão desse PLS que
o Senador Armando Monteiro relata, de iniciativa do
Senador Paulo Bauer, que, se for aprovado, não tem
consequência prática, porque não se pode criar um
fundo para iniciativa que não seja do Poder Executivo.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– Mas acho que essa discussão toda nos leva – este
ano, e não pode passar deste ano – a chegar a uma
conclusão. Já temos alguns consensos estabelecidos. A convalidação dos incentivos é uma tese que
estava complicada e que hoje já é consenso. Aquilo
que foi dado no passado, que era um terror, já é um
consenso entre os Estados que tem que ser mantido.
O que acho, Senador Aloysio, Senador Ferraço, Senador Walter Pinheiro, é que não podemos é perder
a embalagem. Estamos perto da solução de um problema que eu julgava inatingível. Eu, honestamente,
imaginava que, em relação à reforma tributária, que
reside, claro, na reforma do ICMS, nas alíquotas, não
se conseguiria chegar a um entendimento. Chega,
sim. O caminho é a compensação, é o colchão de
proteção, mas é fundamentalmente aquilo para o qual
V. Exª alerta – e aqui quero aplaudir –, que é saber o
que vai ser de nós no futuro. Prepara-se uma estrutura
tributária, mas, se amanhã, o Brasil não for competitivo, se não se criarem as condições para que, com a
base tributária reestudada, você ofereça condições de
investimento pela perspectiva de lucro e de mercado,
vai ser um desastre.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN)
– O que quero louvar é o debate a que V. Exª dá sequência. V. Exª começou como Relator da MP e que
volta depois da presença do Ministro Mantega, esse
debate tem que ter continuidade neste plenário, na
CAE, para que, até o recesso, votemos. E temos efetivamente condições de votar. Agora, votar uma coisa
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que, aprovada, tenha consequência prática, se não
será vitória de Pirro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Obrigado, Senador Agripino.
Acredito, Senador Jorge, que esse é o tema que
deve nortear as nossas ações daqui para frente.
Ontem, Senador Aloysio, ficamos aqui quatro
horas debatendo uma matéria sobre número de Deputados. Então, eu acho que nós podemos dedicar
agora quatro horas por dia para debatermos um tema
que mexe.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Isso, mas aí nós temos que fazer a nossa
parte, como hoje, em que trouxemos o Ministro Guido
Mantega e dissemos a ele: “Sem isso não há como
haver reforma do ICMS”.
Portanto, é necessário fazer a nossa parte, cobrar
do Executivo, até porque, Senador Aloysio, quando foi
apresentado o PLS na Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Ricardo, V. Exª que era membro da
MP nº 599, nós já tínhamos avisado. Apresentaram,
inclusive, no mesmo período.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Por isso que eu disse que isso foi
uma coisa muito bem pensada, para não ir adiante.
Tanto que mataram a medida provisória, e a resolução ficou dormitando no corredor, entre a Comissão
e o Plenário.
Portanto, na linha da responsabilidade, nós temos
que mostrar que esses pontos têm que andar em conjunto, mas a solução tem que ser apresentada, Senador Jorge Viana, para o Brasil e, consequentemente,
para cada unidade da Federação até o final deste ano.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Eduardo Suplicy 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) –

ORDEM DO DIA
A pauta, como V. Exªs têm conhecimento, encontra-se sobrestada em razão da Medida Provisória nº
622, de 2013, que consta como Item 1 da nossa pauta.
Entretanto, há um entendimento em relação ao Item 5,
que não depende do sobrestamento da pauta e pode
ser contada a sua quinta sessão de discussão.
E assim faço, então, a leitura do Item 5.
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Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22-A, DE 2000
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 22-A, de 2000 (nº 565/2006, na
Câmara dos Deputados), tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 35-A e
35-B ao ADCT, tornando obrigatória a execução
da programação orçamentária que especifica.
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto vencido, em separado, do Senador Pedro Taques, e vencido dos Senadores
Aloysio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro
Simon, Cícero Lucena e Lúcia Vânia.
Foram lidas as Emendas 2 a 8, de plenário.
Há, sobre a mesa, emenda a ser lida, cuja leitura faço agora, de autoria do Senador Eunício Oliveira.
Emenda nº 9, de plenário.
Dê-se ao art. 166 da Constituição Federal, na
forma do art. 1º do substitutivo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
Federal, à Proposta de Emenda à Constituição
22-A, de 2000, a seguinte redação, suprimindo-se o art. 2º do substitutivo.
Feita a leitura da emenda.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em discussão, a proposta e as
emendas.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco
Minoria/PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu já tive a ocasião de discutir essa matéria na Comissão de Constituição e
Justiça, ou na Comissão de Assuntos Econômicos,
melhor dizendo, e pretendo falar no momento da deliberação no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – É Constituição e Justiça; será
encaminhado para a Comissão de Constituição e
Justiça.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Constituição e Justiça, melhor
dizendo.
Ocorre que está sendo agora colhida assinatura
de uma emenda a essa medida provisória; emenda cujo
primeiro signatário é o Senador Lindbergh Farias. Creio
que falta uma única assinatura para que se complete
o número regimental. De modo que pergunto a V. Exª
se ela pode ser apresentada agora ou até o final da
sessão? Essa é a minha indagação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Teria que ser agora, é importante que...
Eu acabei de assinar inclusive. Eu tenho posição
restrita, mas acho que mais uma assinatura...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – É exatamente a assinatura que está
sendo conseguida agora, que é do Senador Armando
Monteiro, que está apondo o seu autógrafo precioso,
para que a iniciativa...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu peço que, coletadas as assinaturas, a emenda seja encaminhada à Mesa, para que
eu possa fazer a leitura. E aí agradeço a contribuição
do Senador Aloysio Nunes Ferreira. Esta Presidência
entende a boa intenção do Senador Lindbergh Farias,
meu colega – tem que imediatamente chegar até à
Mesa a proposta para que eu possa fazer a leitura –,
que é de aperfeiçoar, já que temos um caminho das
emendas impositivas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Isso. Assim, teremos mais matéria-prima para discutirmos, deliberarmos, aperfeiçoarmos
a iniciativa inicial.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – E certamente V. Exª tem muito
a contribuir, bem como o Senador Humberto Costa,
que é autor, inclusive, de propostas modificativas, o
Senador Eunício Oliveira, que apresenta uma emenda hoje, todas elas certamente serão objeto do debate
que ocorrerá na Comissão de Constituição e Justiça.
Faço, então, a inclusão da Emenda nº 10, de
plenário, de autoria do Senador Lindbergh e outros.
Introduzam-se novos artigos à PEC 22-A, de
2000, com a seguinte redação:...
O § 2º do art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:...
A emenda se incorpora à Proposta de Emenda
à Constituição nº 22-A, de 2000, de autoria do Senador Lindbergh.
São as seguintes as emendas na íntegra:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Como não há oradores inscritos,
eu encerro a discussão em primeiro turno.
A matéria retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para a análise das emendas.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 622, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 622, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros
da União, no valor de trezentos e oitenta milhões de reais, para viabilizar o pagamento de
subvenção econômica às unidades industriais
produtoras de etanol combustível da Região
Nordeste.
Parecer sob nº 60, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Deputado Danilo Forte
(PMDB/CE); e Relator Revisor: Senador Ivo
Cassol (PP/RO), favorável à Medida Provisória e pela declaração de inadmissibilidade
das Emendas nºs 1, 3 a 11; a Emenda nº 2 foi
retirada pelo autor.
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
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como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
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7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 16, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde e dá outras providências (desobriga as entidades filantrópicas da
área de saúde de constituir pessoa jurídica
independente para operar plano privado de
assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Roberto Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1
– CAS, que apresenta.
9
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, favo-
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rável, 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.
10
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.
11
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).
12
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).
13
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).
14
REQUERIMENTO Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 107 e 478, de 2003; 118,
de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e 333, de 2010;
357, 389, 445 e 568, de 2011; 26, 85 e 190, de
2012; e 145, de 2013, a fim de que tenha tramitação autônoma (prevê nova modalidade de
medida socioeducativa para menor).
15
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
16
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (acesso ao patrimônio genético
nacional).
17
REQUERIMENTO Nº 1.174, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.174, de 2013, do Senador Wellington Dias,
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solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (direitos e regularização dos contratos
de trabalho rural).
18
REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.175, de 2013, do Senador Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208,
de 2012, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (direitos e regularização dos contratos de
trabalho rural).
19
REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
20
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Seguimos com a lista de oradores.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança
do PTB, o Senador Armando Monteiro. Em seguida,
falará o Senador Eduardo Suplicy.
Como Líder só poderá falar o Senador Armando
Monteiro. Em seguida falará V. Exª, Senador Suplicy.
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 SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Peço a palavra para solicitar a V. Exª
que me inscreva na condição de Líder do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Ricardo Ferraço,
está sendo inscrito pela Liderança do PMDB.
Falará o Senador Eduardo Suplicy após o Senador Armando e, em seguida, V. Exª.
Pergunto ao Senador Paim se pode presidir a
sessão para que eu possa atender uma audiência.
Com a palavra, S. Exª o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Jorge
Viana, Srªs e Srs. Senadores, o primeiro registro é a
discussão que tivemos hoje por ocasião da sessão
temática que abordou questões muito importantes do
Pacto Federativo, especialmente as questões atinentes à reforma do ICMS – e aí, sobretudo, a questão
da redefinição das alíquotas interestaduais e, ainda, a
renegociação das dívidas estaduais. Nós, que acompanhamos essa sessão temática, registramos que foi
algo útil para que se possa buscar o fechamento desse
acordo que é tão importante para o País.
Como alguns companheiros aqui do Senado puderam destacar nesta sessão de hoje, o Brasil precisa,
urgentemente, melhorar o nosso ambiente na área da
tributação. E não há dúvida nenhuma de que o ambiente mais importante e que vem produzindo maiores
distorções na área da tributação no Brasil é o ICMS.
O ICMS é o imposto que tem o maior peso arrecadatório no País e é, evidentemente, de competência dos
Estados. Daí a sua importância. Daí também deriva a
dificuldade de avançarmos na construção de um entendimento e de uma posição minimamente convergente, porque reconhecemos que há, na Federação
brasileira, assimetrias, desníveis, que, ainda, de alguma
maneira, concorrem para uma posição que, frequentemente, opõe Estados: Estados, de um lado, que são
produtores; Estados de menor nível de desenvolvimento, que são, predominantemente, consumidores;
Estados que são exportadores líquidos; Estados que
são importadores. E tudo isso, portanto, concorrendo
para que pudéssemos, ao longo do tempo e também
no exercício da autonomia dos Estados, terminar por
produzir um ambiente muito, diria, caótico e disfuncional na área do ICMS.
São 27 legislações, com base de cálculo distinta
e, mais do que isso, ao final, alimentando uma guerra
fiscal, que revela, agora, todo o seu caráter deletério,
porque os Estados da Federação estão, hoje, num
jogo de soma negativa. Se, no início desse processo,
alguns Estados menos desenvolvidos puderam obter
ganhos significativos, sobretudo aqueles que precisavam formar uma base industrial, ainda que incipiente,
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para mudar o perfil das suas economias, o fato é que,
pouco a pouco, essa guerra se transformou em um
verdadeiro leilão de renúncias do ICMS. E até Estados
mais desenvolvidos, Senador Suplicy, entraram nessa
guerra. Daí esse jogo de soma negativa.
Portanto, se é verdade que os instrumentos dessa
tal guerra fiscal propiciaram uma certa desconcentração industrial no Brasil – e isso é verdade –, por outro
lado esse modelo está exaurido, esse modelo não é
sustentável, sobretudo quando consideramos que um
estudo recentemente divulgado aponta que alguns
Estados da Federação chegam a comprometer mais
de 50% da sua receita corrente líquida com renúncias
fiscais vinculadas a essa área do ICMS.
E há ainda um estudo, também divulgado há pouco tempo, que revela que, para cada R$100,00 que os
Estados investem, os entes estaduais, nós temos um
valor equivalente a 216 correspondente a renúncias
fiscais. Se tomarmos o ano passado, por exemplo, estamos falando de mais de R$50 bilhões de renúncias na
área do ICMS, quando o conjunto dos Estados investiu,
com recursos próprios, pouco mais de R$23 bilhões.
Esse modelo está esgotado, e o Senado da República não pode se destituir do seu papel insubstituível de poder contribuir para que possamos, ao final,
produzir um acordo que possibilite a convalidação dos
incentivos que foram concedidos de forma até inconstitucional. Mas, evidentemente, as empresas que, ao
final, puderam fruir esses incentivos, de alguma maneira obtiveram esses benefícios através de legislações
estaduais, ainda que sem amparo do Confaz. Portanto,
algumas empresas que vieram para o País não podem
ficar agora diante de uma situação em que, de repente,
esses incentivos se transformam num grande passivo
tributário, o que evidentemente contribui para macular
até a imagem do País.
Por isso, precisamos convalidar os incentivos, mas
essa convalidação tem que estar ligada à redefinição
das alíquotas interestaduais, sem o que nós estaremos
fornecendo, por assim dizer, um novo combustível para
que essa guerra fiscal se prolongue.
Essas questões precisam ser fechadas nos próximos dias. E eu tenho certeza de que o Governo Federal, o Congresso Nacional e os governos estaduais
têm a responsabilidade de construir esse entendimento.
Nós esperamos que o Senado possa dar uma
contribuição efetiva a esse processo.
Feito este registro, Sr. Presidente, eu quero me
ater agora ao tema do pronunciamento que trouxe
nesta tarde e que me parece oportuno. Diz respeito
ao lançamento de um programa que se chama Educação para o Mundo do Trabalho. É com muita alegria

74

75796 Sexta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que quero registrar um evento de singular importância
para a educação e para o desenvolvimento do Brasil.
Na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, na
sede da Confederação Nacional da Indústria, terá lugar o evento de consolidação nacional do programa
Educação para o Mundo do Trabalho, uma iniciativa
do sistema indústria, CNI, Sesi, Senai, Federação de
Indústria de todos os Estados e do Distrito Federal.
Em poucas palavras, o programa pretende construir, por meio de parcerias entre empresários industriais
e de outros setores, todos os segmentos relevantes
da sociedade civil, meios de comunicação e poderes
públicos nas três esferas e nos três níveis federados,
uma agenda de trabalho com foco em ações capazes
de gerar resultados de curto prazo (24 meses, no máximo) para melhoria do perfil educacional da juventude
do nosso País.
A iniciativa da indústria não poderia ser mais
oportuna e relevante.
Segundo a mais recente edição do relatório sobre
a competitividade global, publicado pelo Fórum Econômico Mundial e cobrindo 144 países, o Brasil ainda
ocupa uma posição muito modesta nesse ranking não
obstante termos passado da 64ª para a 48ª classificação, nos últimos anos.
Pois bem, o calcanhar de Aquiles da nossa competitividade reside na baixa qualidade da educação básica. Somos inferiores a 125 outras Nações em relação
ao ensino fundamental e a outras 115 na qualidade do
ensino médio profissionalizante ou não.
Conforme dados divulgados em agosto deste
ano, relativamente à variação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o Brasil, nos
últimos 20 anos, avançou do patamar muito baixo, ou
seja, 0,493, em 1991, para alto, o equivalente a 0,727,
no indicador do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Porém é justo no subíndice de educação que o
País apresenta a pior pontuação (0,637), ao passo que
os subíndices de renda e de longevidade chegaram a
patamares mais elevados.
Esses resultados têm sido consistentemente corroborados por sondagens da própria CNI que revelam
que a falta de trabalhadores qualificados afeta mais
de dois terços das empresas brasileiras, sobretudo
na área de produção (operadores e técnicos). Para a
grande maioria de empresários e executivos industriais
entrevistados, o problema já supera em gravidade os
obstáculos relativos ao chamado custo Brasil em outras
dimensões, como a carga tributária, os encargos trabalhistas e previdenciários, a burocracia governamental,
os custos logísticos e de financiamento.
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Por isso mesmo, a produtividade industrial brasileira praticamente não cresce há mais de 10 anos
e a contribuição relativa do setor para a formação do
Produto Interno Bruto segue em queda livre diante da
concorrência de manufaturados estrangeiros. Só para
comparar: nossa produtividade mal chega à produtividade do fator trabalho, ou seja, à metade da coreana e é cinco vezes menor que a dos Estados Unidos.
A verdade é que as escolas brasileiras não formam o jovem para o mercado de trabalho, ponto de
vista unânime do grupo de educadores que assessora
esse programa, formado por autoridades de renome
como o economista e executivo do sistema Pitágoras,
Cláudio de Moura Castro; o sociólogo da USP, José
Pastore; o Presidente do Movimento Todos pela Educação, Mozart Ramos; e o antropólogo da PUC-Rio,
Roberto DaMatta.
Ao contrário: o sistema educacional prepara os
estudantes como se todos fossem para a universidade, ainda que apenas 17% deles o façam. A maioria
para de estudar sem nenhuma qualificação que lhes
permita ganhar a vida.
Muito embora a indústria, por meio do Senai e
do Sesi, continue a fazer grandes investimentos em
educação e formação profissional, a verdade é que
esse cenário se perpetuará na ausência de medidas
corajosas e, em especial, inovadoras para adaptar o
Brasil ao ritmo vertiginoso das mudanças tecnológicas, socioeconômicas e demográficas que caracterizam a economia do conhecimento e a sociedade da
informação.
Como aponta o Diretor de Educação e Tecnologia
da CNI, Rafael Lucchesi, a indústria brasileira só vai
avançar mediante um significativo salto de qualidade
da educação escolar básica, principalmente em quesitos centrais, como domínio da língua portuguesa, de
ciências e de matemática.
Sr. Presidente, “educação para o mundo do trabalho” focaliza três grandes segmentos de uma população
total de 16,4 milhões de brasileiras e brasileiros, assim
subdividida: 8,7 milhões de jovens entre 18 e 24 anos
de idade que cursam o ensino médio; 2,7 milhões de
jovens na mesma faixa etária que não estudam nem
trabalham, integrantes da chamada geração “nem-nem”; e 5,6 milhões de industriários, dos quais 80 mil
são analfabetos, 1,8 milhão tem ensino fundamental
incompleto e 1,1 milhão tem ensino médio incompleto.
Bem sabemos que os impactos de uma ampla
reforma educacional só se fazem sentir plenamente
no conjunto da sociedade ao longo de uma geração,
ou seja, de 15 a 20 anos.
Contudo, nem a indústria nem o Brasil podem
esperar tanto tempo sem resultados concretos. Daí a
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escolha de ciclos de um a dois anos para produzir os
primeiros efeitos positivos na melhoria do desempenho
dos jovens em português e matemática, requisitos indispensáveis para que eles adquiram conhecimentos,
habilidades e competências a fim de se desenvolverem
como cidadãos e agentes produtivos.
Daí, também, a urgente necessidade de ampliar
os compromissos da sociedade com a qualidade da
educação, a valorização dos professores e a articulação entre empresas e escolas.
Entre agosto e setembro últimos, com apoio das
27 Federações de Indústrias, foi realizado um ciclo de
encontros estaduais preparatórios para o evento do
próximo dia 30, com a finalidade de sensibilizar e mobilizar empreendedores, educadores, pais, autoridades, estudantes e organizações não-governamentais
para aderirem à iniciativa e colherem propostas para
o projeto nacional.
Daí surgiu uma rica variedade de sugestões, sintonizadas com as particularidades econômicas e sociais de cada região, em beneficio dos três segmentos
que acabo de enumerar.
Muitas das soluções propostas, a despeito do
mínimo impacto orçamentário, sem dúvida alguma,
podem fazer uma grande diferença, a exemplo de um
pacto pelo dever de casa, envolvendo pais, alunos,
professores e gestores educacionais, com ampla cobertura da mídia. Afinal, muitos anos ainda se passarão
antes que todas as escolas públicas do País tenham
condições de proporcionar ensino em tempo integral
aos seus alunos; porém, isso pode ser parcialmente
compensado por um firme compromisso desses atores
com uma prática regular de passar, fazer, supervisionar
e corrigir as tarefas para casa, prolongando, assim, o
tempo utilizado na apreensão e fixação dos conteúdos.
E tudo isso sem gastar mais recursos além de
papel, lápis ou caneta!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Monteiro, me permita, só
para cumprimentar os estudantes, Senador Monteiro,
futuro Governador de Pernambuco, falando da tribuna,
uma homenagem aos estudantes do Colégio Estadual
Antensina Santana, Anápolis – Goiás.
Sejam bem-vindos. Estão ouvindo um dos melhores Senadores do Congresso.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) – Muito bem, associo-me também
a esses cumprimentos da Mesa, saudando todos os
alunos que aqui nos visitam.
A sistematização de todas essas propostas e o
lançamento de um prêmio anual destinado a distinguir
as melhores ações no âmbito do Programa Educação
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para o Mundo do Trabalho em todo o País serão as
tônicas do evento da próxima semana.
Desde já, tenho a honra de convidar todos os
ilustres colegas, Srªs e Srs. Senadores, para que prestigiem o surgimento de um novo e decisivo marco na
trajetória da sociedade brasileira rumo a um futuro mais
ilustrado, mais próspero e mais justo para milhões de
jovens com os quais temos um compromisso histórico.
Sr. Presidente, na pessoa do meu amigo e sucessor na presidência daquela entidade, Robson Braga de
Andrade, saúdo o Sistema Indústria por esse grandioso
e marcante empreendimento.
Era o que tinha a comunicar, agradecendo, mais
uma vez, a compreensão e a tolerância da Mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, 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) – Esse foi o Senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que aqui anunciei que
deverá ser Governador de Pernambuco. Mas é claro
que depende dele.
Eu só fiz aqui um elogio ao trabalho de V. Exª e
ao povo de Pernambuco.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e
Força/PTB – PE) – É generosidade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com a palavra, agora, o Senador
Eduardo Suplicy.
Ele vai ser reeleito Senador por São Paulo no
próximo ano. Já tem as pesquisas na mão que assim
apontam.
Senador, só permita que eu faça aqui essa pequena leitura.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foi lido o Requerimento nº 1.248,
de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues e outros
Senadores, em aditamento aos Requerimentos nºs
1.203 e 1.217, solicitando o cancelamento da sessão
especial destinada a homenagear os professores pelo
transcurso do Dia do Professor, anteriormente agendado para 25 de outubro. Para amanhã.
Consequentemente, está adiada.
Em votação o Requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A data está suspensa.
Senador Suplicy, por favor.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, 23 de outubro, esteve no meu gabinete um grupo de agricultores da Agricultura Familiar Camponesa do Estado
do Paraná. Vieram com a informação de que a Polícia
Federal abriu um inquérito policial para investigar as
relações de compras entre a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) e as Cooperativas de Pequenos Agricultores do Paraná. A questão envolve discrepâncias entre produtos efetivamente entregues pelos
agricultores e as notas de recebimento assinadas por
diretores de creches e escolas. Na operação, a Polícia
Federal – segundo eles, de forma arbitrária – prendeu
11 agricultores da Cooperativa da cidade de Querência, no Estado do Paraná.
Como são pessoas humildes, que labutam, de
sol a sol, para a obtenção do seu sustento e das suas
famílias; que não possuem a verve das grandes bancas de advogados para as suas defesas, precisamos,
nós, dar atenção especial à situação por que passam
essas famílias de agricultores do Paraná. Para tanto,
desde logo, peço ao Diretor-Geral da Polícia Federal,
Dr. Leandro Daiello Coimbra, através do Ministro da
Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, que dê uma
atenção especial a esse inquérito que corre no interior do Paraná.
Não há dúvidas de que a malversação do dinheiro público deve ser combatida com todo o rigor pela
sociedade e pelo Estado. Isso é ponto pacífico! Se há
delitos, eles devem ser apurados e os responsáveis,
punidos. Porém, quando estamos diante de acusações
contra pessoas trabalhadoras, simples e humildes, é
preciso analisar cada caso para que não sejam cometidas arbitrariedades por parte do Estado. Essa é
a minha primeira preocupação!
Além disso, a acusação toca num ponto nevrálgico para a consolidação do programa de aquisição de
alimentos em todo o nosso País, visto que as discrepâncias encontradas dizem respeito a questões pontuais deste programa. Eu considero de capital importância, tanto social, quanto econômica, a participação da
agricultura familiar e camponesa no programa que leva
alimentos para as creches e escolas públicas do Brasil.
Esse programa não pode ser maculado por acusações
pontuais, pois ele tem se mostrado como decisivo para
a alimentação de nossas crianças nas escolas.
Sobre o tema, recebi um relato confeccionado
pela Agricultura Familiar Camponesa, do qual passo
a ler alguns trechos:
Relato sobre a situação do PAA – Programa de
Aquisição de Alimentos no Paraná e no Brasil:
Prezado Senador Suplicy,
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Com preocupação, estamos pedindo ao senhor
e demais Parlamentares, amigos e amigas, auxílio nesta hora de dificuldades que passamos
no Paraná e demais Estados do Brasil. Somos
pequenos agricultores sem terra e pequenos
agricultores familiares, organizados em pequenas cooperativas da reforma agrária e da
agricultura familiar.
Há dez anos vendemos diretamente ou através
de nossas associações e pequenas cooperativas, alimentos no programa PAA, organizado
pela Conab. Este Programa do PAA da Conab foi como uma luz para nós que vivíamos
sufocados pelos atravessadores em nossos
Municípios pequenos do interior do Brasil;
nosso sangue, nosso suor era sugado por
estes atravessadores. Depois que foi criado o
PAA, nós pudemos vender, com preço justo,
nossos alimentos: batata doce, mandioca, alface, cebola, queijo, iogurte, manteiga, feijão,
arroz, pão caseiro, bolacha caseira feita por
nossas mulheres, açúcar mascavo, macarrão
caseiro, melado, ovos, laranja, e muitos outros
produtos que produzimos em nossos sítios e
lotes da reforma agrária.
Podemos vender até R$4.500 por ano por família; é pouco, mas nos ajuda muito. Nós entregamos nossos produtos nas creches, nas
escolas, nos asilos, para a Associação dos
Catadores de Lixo de Curitiba, organizações
que tratam de dependentes químicos, nos
restaurantes populares, para a associação
das igrejas etc. São milhares de pessoas que
passam fome, que recebem nossos alimentos
durante o ano.
Acontece, Senador, que, faz uns 3 anos, a Conab, a CGU e a Polícia Federal vêm fazendo
uma investigação no nosso Estado (o Paraná),
para saber se tem desvio de recurso no programa, feito por nossos irmãos que vendem diretamente ou através de nossas associações e
cooperativas. Nós não temos nada a esconder
e nem somos contra a investigação dos órgãos
do Governo. Só que, no dia 24 de setembro, a
Polícia Federal fez uma operação no Paraná,
prendeu dez agricultores e um funcionário da
Conab de Curitiba, o Valmor Bordin; também
afastou dez funcionários da Conab do Paraná
e acusou o Diretor Silvio Porto, da Conab de
Brasília. Os agricultores presos são: Suzana
Maroginski, Marli Brambilla, Roberto Carlos
Dos Santos, Gelson Luiz De Paula, Jucimar
Biazus, Benildo Antônio Sponchiado, Hamil-
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ton Mello, Cleberson Senhorin, Nelson José
Macarroni e Valeria Stein.
Senador, os agricultores e os funcionários da
Conab presos ou afastados são pessoas decentes, que não desviaram ou roubaram dinheiro do PAA, como o Delegado Todeschini,
da Polícia Federal de Guarapuava, no Paraná,
está dizendo. O delegado diz que nós desviamos dinheiro porque, no recibo da creche,
aparece a entrega de batata e, na verdade,
entregamos mandioca. Acontece que a norma
da Conab permite que a gente troque batata
por mandioca, ou cenoura, conforme o produto
da época, porque, na agricultura, nem sempre
a gente tem à disposição aquele alimento, pois
boa parte da produção depende da natureza.
Outra coisa: nós temos que informar para a
Conab que vamos trocar os produtos, e é desta forma que a gente faz. Mas nem sempre dá
tempo de mandar o documento para a Conab
e aguardar o retorno, porque demora mais de
30 dias para a Conab responder, porque eles
são poucos funcionários para atender todo o
Estado do Paraná. Outra coisa: muitas vezes o
delegado, quando perguntou se tinha entregado salsinha ou batata, não esperou a pessoa
responder de que tinha ocorrido a troca. Só
quis saber que o que está escrito no projeto
não foi entregue e ponto. Outra coisa também
é a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)
dos agricultores: todo agricultor tem que ter
uma DAP para entregar o alimento. Acontece que algumas vezes um agricultor desiste
do programa e tem que ser trocado por outro.
Acontece que nem sempre isto é feito rápido,
porque tem que lançar todo mundo no aplicativo
do PAA (Paanet) e também enviar para a Conab, em papel, o que dá muitos dias de trabalho e às vezes demora. Acontece que em
alguns casos o delegado também achou que
isto era crime e prendeu os agricultores por
isso. Também faz três anos que nós estamos
pedindo para o MDS fazer as normas mais simples, para que os agricultores e associações
e cooperativas possam trabalhar melhor, sem
se enrolar com tanta papelada e programas
de computador e o MDS prometeu organizar
melhor as normas; mas até agora ainda não
saíram as tais normas.
Senador, hoje os agricultores, os homens e
mulheres estão presos, suas famílias estão
apavoradas, todos os agricultores do Paraná e dos outros Estados do Brasil estão com
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medo que o Programa do PAA vá acabar. Algumas associações e cooperativas nossas estão sob risco de fechar, as pessoas envolvidas
que tiveram a policia federal em suas casas
estão com vergonha de sair na rua, porque
nos Municípios pequenos, onde moram, estão
sendo apontadas nas ruas como ladrões, que
estiveram roubando dinheiro do Programa de
Aquisição de Alimentos, algumas associações
nossas foram mostradas na televisão, como
desviando dinheiro do PAA, os funcionários
da CONAB, estão desmoralizados sem nada
dever. E os beneficiários (os que passam fome)
do programa estão sem comida e o programa
paralisado.
Estamos achando que nenhum funcionário da
Conab, vai querer trabalhar mais com Programa de Aquisição de Alimentos, se é que vai
continuar existindo, porque podem a qualquer
momento serem enquadrados como ladrões.
Pedimos a ajuda do senhor e dos nossos demais amigos e amigas da agricultura familiar
do nosso Brasil.
Assina pela Agricultura Familiar Camponesa,
Jaime Coelho.
Em face dessa grave situação, Senador Paulo
Paim, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, resolvi encaminhar uma carta com esse conteúdo para os Ministros da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo; Pepe
Vargas, do Desenvolvimento Agrário; Tereza Campello,
que é a Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
E, tendo em conta essa grave situação que afeta
as crianças e as pessoas mais carentes, peço que seja
dada atenção especial aos detalhes dessa correspondência que recebi e que acabo de ler. Pelo cunho social
que o texto carrega, encaminho esse pronunciamento, portanto, a estes Ministros: Tereza Campello; José
Eduardo Cardozo; Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República; Pepe Vargas; e
espero que possa chegar ao Diretor-Geral da Polícia
Federal, Dr. Leandro Daiello Coimbra, para dedicar
parte de esforços para a obtenção da melhor solução
para o problema que se apresenta como decisivo para
a agricultura familiar e camponesa e para o programa
de aquisição de alimentos.
Gostaria ainda, Sr. Presidente, de aqui registrar
uma breve reflexão sobre a utilização de animais em
pesquisas científicas. A utilização de animais em laboratórios, tanto para fins médicos como fins comerciais,
é uma questão muito polêmica. Animais de várias espécies são empregados em experiências científicas
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e testes, a fim de comprovar a eficiência de vacinas,
cosméticos, medicamentos etc.
O uso de animais com objetivos científicos é uma
prática comum usada desde a antiguidade. Todavia,
para que essa prática seja aceitável do ponto de vista ético, é dever do especialista a conscientização de
que o animal que está sendo utilizado é um ser vivo
e, como tal, é sensível à dor.
Em 1860, um fato foi decisivo para o estabelecimento de limite no uso de animais como cobaias. O
fisiologista Francês Claude Bernard utilizou o cãozinho de estimação de sua filha para dar aulas aos seus
alunos. Em resposta a esse ato, a sua esposa, Marie
François Bernard, fundou a primeira associação para
defesa dos animais de laboratório. A partir de então,
diversas outras sociedades protetoras dos animais foram fundadas, assim como leis especificas para esse
tipo de uso dos animais foram aprovadas.
A avaliação dos projetos de pesquisa em animais
deve ter o mesmo rigor que a realizada em seres humanos, sendo que os animais utilizados nesse projeto
científico devem receber toda a atenção e cuidado. Em
1959, William Russel e Rex L. Burch publicaram um
livro em que estabeleceram três princípios para as expediências com animais, o chamado Triplo R: replace
(substituição), reduce (redução) e refine (refinamento
de técnicas). Para esses autores, a substituição de
animais em experimentos científicos já avançou muito,
podendo ser utilizados, no lugar dos animais, culturas
de células, simulações em computadores e modelos
matemáticos. Além disso, os experimentos devem ser
mais bem planejados e as instalações adequadas com
pessoal capacitado para fazer pesquisas com animais.
Esse é um assunto polêmico, como disse, que
é alvo de várias discussões ao longo dos anos, tanto
por parte das pessoas que se preocupam com os direitos dos animais, quanto por parte das pessoas que
se preocupam com o desenvolvimento das pesquisas
científicas, que precisam, realmente, ser realizadas,
mas precisamos ver com que meios.
Creio que a questão mais importante é justamente
esta: podem os animais sofrerem indiscriminadamente,
para o bem da ciência?
Sr. Presidente, quero aqui agradecer ao Senador
João Capiberibe, que inverteu a ordem de fala comigo.
S. Exª precisou seguir com urgência para Macapá, para
onde também seguiu o Senador Randolfe Rodrigues,
em função da situação de emergência causada por
incêndio no Amapá.
O Governo do Amapá decretou na noite desta
quarta-feira situação de emergência no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá, após um grande incêndio
que começou por volta das 16h40min e só foi contro-
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lado por volta das 21 horas. A medida tem o objetivo
de dar apoio legal às vítimas para que o Estado possa
disponibilizar, em caráter de urgência, medicamentos,
alojamentos, recursos para vestuário, atendimento
médico-hospitalar, psicológico e social.
Ambos os Senadores estiveram lá com o Prefeito, Clécio Luís, e com o Governador do Amapá, Camilo Capiberibe, para procurar dar toda assistência à
população.
Agradeço ao Senador João Capiberibe e desejo
que possam logo essas vítimas do incêndio estar bem
acolhidas por nossos Senadores, pelo Prefeito de Macapá e pelo Governador do Amapá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nossa total solidariedade.
Assinamos embaixo do seu pronunciamento.
Como Líder, seria o Senador Ricardo Ferraço,
mas houve entendimento para que o Senador Gim
usasse dois minutos, enquanto o Senador Ricardo
Ferraço se dirige à tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Fora do microfone.) – V. Exª me permite
só um aviso, Sr. Presidente? Sem som não é possível.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª me chamou a atenção com justa razão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Acho que todos nós Senadores recebemos um convite para um evento muito especial, às
11 horas da manhã de quarta-feira, dia 30, no Museu
da República, aqui pertinho do Congresso Nacional,
em que a Presidente Dilma Rousseff, a Ministra Tereza
Campello, e o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
estarão fazendo o balanço e homenageando os dez
anos do Programa Bolsa Família. Todos somos convidados. Eu estarei presente lá também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy, o convite está feito: dia 30, quarta-feira.
Senador Gim Argello, o Senador Ricardo Ferraço
quer falar em seguida, mas eu quero, mais uma vez,
dizer que nós todos aqui temos muito orgulho de caminhar ao seu lado naquela importante decisão dos
taxistas.
O Rio Grande do Sul agradece a V. Exª.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Paim, eu que agradeço a
todos. Foi uma decisão que, para mim, foi muito importante.
Dentre os projetos que nós conseguimos aprovar
aqui, Senador Paim, um que aquece o nosso coração
é quando a gente consegue fazer alguma para as
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pessoas, principalmente as pessoas humildes, como
é o caso dos taxistas, como é o caso dos deficientes
físicos. É até bom ser lembrado que o dos taxistas já
é lei, já está em vigor. Eu fico muito feliz pela família
dos taxistas também.
Senador Paim, já que o senhor tocou no assunto
desses projetos que nos enchem de orgulho, eu gostaria de fazer referência a todo País, pelo nosso sistema de televisão e rádio – é importante que se diga –,
que agora, no dia 9 de novembro, aquele projeto que
nós aprovamos aqui, de que eu tive muito orgulho de
participar, que dá aposentadoria especial para os deficientes físicos, estão vencendo seis meses que foram
dados na lei. Então, a partir do dia 9, quem tiver uma
deficiência leve, se for homem ou mulher, tem dois
anos a menos de previdência. Aposenta-se, então,
com 33 anos, homem, e, com 28 anos, mulher; com
uma deficiência média, aposenta-se com seis anos a
menos: com 29 anos, homem, e, com 24 anos, mulher; e quem tem uma deficiência grave, aposenta-se,
Senador Ricardo Ferraço – eu tenho que agradecer
muito ao senhor, que participou efetivamente também
da aprovação desse projeto –, mulher aposenta com
um terço a menos, com a deficiência grave.
A partir do dia 9, a lei já passa a vigorar. A Senhora Presidente da República vai fazer um comunicado
oficial a partir do dia 3 de dezembro, Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência, mas, a partir do dia 9 de
novembro, agora, a lei já passa a vigorar. Então, quem
tem uma deficiência grave, o homem aposenta-se com
25 anos, e a mulher com 20 anos. Quer dizer, é uma
conquista deste Congresso Nacional.
Eu tenho que agradecer a todos os Srs. Senadores, ao Senador Paulo Paim, que muito ajudou na
negociação e na aprovação desse projeto; ao Senador
Ricardo Ferraço; queria também agradecer ao Senador Lindbergh, que participou efetivamente; ao nosso
Presidente, Senador Renan Calheiros; e a todos aqueles que participaram na elaboração, na votação desse
projeto; o Presidente da Câmara, Henrique Eduardo
Alves, que colocou em votação logo que nós pedimos.
Quer dizer, é uma realidade. Já se passaram seis
meses e, então, passa a vigorar, a partir do dia 9 de
novembro, o projeto dos deficientes.
É outro projeto em que nós trabalhamos em comum acordo, Senador Paulo Paim, o que sempre deu
certo. Nós já temos o projeto dos taxistas, temos o
projeto da aposentadoria especial para os deficientes
físicos e temos aquele outro projeto, de que gostamos
muito também – já que estamos fazendo este pequeno
balanço –, que me enche de orgulho. Numa reunião
na semana passada, havia mais de mil conselheiros
tutelares. Os de Brasília – tive uma reunião, ontem,
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com eles – estão todos agradecidos. Por quê? Porque passou a ser lei, eles têm dignidade, têm salário...
Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Gim, só para dizer que,
espelhado no projeto que V. Exª liderou, nós apresentamos, usando os seus argumentos, o PL nº 250, que
a CCJ já aprovou, para estender o direito à aposentadoria especial, à paridade e à integralidade para os
servidores públicos. V. Exª foi um dos mentores dessa
ideia, lembra?
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Lembro, lembro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – “Paim, agora tem que estender
para os servidores”.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Vamos trabalhar para os servidores. Puxa vida, os
servidores, nós ajudamos hoje... Para V. Exª ter uma
ideia, Senador Paim, nós temos hoje 97 categorias de
servidores públicos aqui, em Brasília, que nos apóiam
efetivamente e pelos quais nós lutamos.
Mas, Senador Paim, hoje o motivo de eu estar
pedindo estes dois minutos para falar da tribuna – e
agradeço, mais uma vez, ao Senador Ricardo Ferraço
– é para agradecer, novamente, à Senhora Presidente
da República.
Desde que me tornei Senador – e lá se vão mais
de seis anos –, contabilizamos mais de 18 bilhões, não
importando quem está governando Brasília – nunca
me importei com quem está governando, o que importa é trazer os recursos para o Distrito Federal. É uma
pequena prestação de contas que eu faço em virtude
de, hoje, a Presidente, mais uma vez, ter nos atendido
com obras no PAC.
Desde 2007, Senador Ricardo Ferraço, até hoje,
a Senhora Presidente da República – desde quando
era Ministra do Presidente Lula – vem atendendo o
Distrito Federal. Atendeu no governo do Zé Roberto
Arruda – nunca olhando partido –, atendeu no governo do Wilson Lima, atendeu no governo do Rogério
Rosso e atende no governo do Agnello. Somando,
desde 2007 até hoje, nós já conseguimos trazer para
o Distrito Federal mais de R$18 bilhões – bilhões de
reais – em investimentos.
E hoje, no lançamento desse novo PAC, o PAC 2,
na divulgação da pavimentação e qualificação de vias
urbanas, novamente o Distrito Federal foi contemplado. E é por isso que venho aqui agradecer à Senhora Presidente, à Ministra Miriam Belchior, à Ministra
Gleisi Hoffmann, a todos que participam efetivamente
do Governo – à Ministra Ideli, que é o nosso contato
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mais direto –, mas, especialmente, à Senhora Presidente da República.
O GDF, o Distrito Federal, teve propostas selecionadas para pavimentação e qualificação de vias
urbanas no Setor Habitacional Arniqueiras, que é um
setor que fica aqui entre o Guará e Taguatinga, Arniqueiras vai ter suas vias pavimentadas. Eu gostaria de
agradecer também a pavimentação e qualificação em
vias urbanas do Setor Habitacional Ponte de Terras,
que fica perto do Gama. Tenho que agradecer, em especial, a pavimentação e qualificação das vias urbanas
de um setor muito, muito humilde do Distrito Federal,
que é o Setor Pôr do Sol, na Ceilândia – saíram os recursos para fazer toda a pavimentação e qualificação
das vias do Setor Pôr do Sol, porque o Sol Nascente
foi em outro pacote que nós conseguimos e que foi
publicado no dia 06 de março. Eu também gostaria de
agradecer, no caso especial, a elaboração dos projetos de engenharia do sistema Melchior, de Planaltina,
Recanto das Emas e Paranoá.
Quer dizer, é um Governo que, efetivamente, está
fazendo. Saíram várias coisas para as prefeituras do
entorno do Distrito Federal, da Ride do Distrito Federal. É uma lista enorme. O pessoal do meu gabinete já
está avisando a todos, porque fomos nós que avisamos
aos prefeitos, ajudamos a elaborar os projetos, a fazer
os pedidos e, nesse caso, também, fomos atendidos.
(Soa a campainha.)
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – Então, mais uma vez venho agradecer, porque Brasília,
todos vocês sabem, foi projetada, sonhada para ter
500 mil habitantes no ano 2000, 2010, e nós já passamos dos 2,6 milhões habitantes e, em volta do Distrito
Federal – o Distrito Federal é um quadrilátero muito
pequeno, para quem não conhece, onde moram esses 2,6 milhões pessoas –, temos quase dois milhões
de pessoas, pessoas essas que precisam de ajuda.
Portanto, estamos falando de em torno de mais
de quatro milhões de habitantes que precisam de ajuda, precisam de recursos. E, graças a Deus, tenho que
agradecer, primeiro, por estar na função de Senador
da República e poder ajudar efetivamente, ajudar com
recursos, ajudar com essa participação. Mas sou capaz de fazer isso somente porque o Governo Federal entende as necessidades do Distrito Federal e da
Região Metropolitana do Distrito Federal ou Entorno,
como é conhecido.
Muito obrigado, Senador Paim. E quero, mais uma
vez, agradecer o Senador Ricardo Ferraço.
Senador Paim, todas as vezes que quiser fazer
uma parceria, conte comigo. Isso é muito importante. Se
fôssemos falar aqui dos projetos... Enquanto eu estava
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falando, lembrei-me de mais três ou quatro categorias
que tocamos juntos. E, graças a Deus, porque é muito
bom fazer lei para quem precisa, para gente humilde.
É muito bom você poder atender os mais simples, os
mais humildes. Fazer lei para rico, já há muitos que fazem. Para fazer lei para gente humilde, Paim, sempre
tive em você um grande parceiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Gim Argello. Eu agradeço pela parceria, como eu digo sempre, fazendo o
bem não interessando a quem. E, nessa linha, são os
mais pobres que agradecem.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – É
verdade. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra, como orador inscrito, ao Senador Ricardo Ferraço, do PMDB,
que, gentilmente, cedeu alguns minutos para o Senador Gim Argello
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente desta sessão, Senador Paulo
Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros que
nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, de forma muito especial os meus irmãos capixabas
que eventualmente nos acompanham pela TV Senado,
que me deram a satisfação e o orgulho de representar o meu Estado, o Estado do Espírito Santo aqui,
no Senado da República, trago à tribuna do Senado
Federal não uma manifestação relacionada à política,
relacionada à economia ou qualquer desses temas
que usualmente nos movem e nos presidem na nossa
ação política, no nosso exercício aqui, no Senado, ou
no plenário ou mesmo nas comissões que sustentam
as nossas discussões. Venho à tribuna do Senado da
República para prestar uma homenagem ao eterno
arcebispo de Vitoria, Dom Silvestre Luiz Scandian,
agora arcebispo emérito, eterno e permanente, cuja
trajetória integra capítulo especial da história recente
do Espírito Santo, registrada em seu recém-lançado
livro Serenidade em Altas Ondas.
Exatamente nesta semana, todos nós capixabas
estamos com os nossos corações inundados de louvor
e alegria por estarmos mais uma vez reverenciando
este que, seguramente, é um dos mais importantes líderes do Estado do Espírito Santo, não apenas por seu
papel evangelizador, mas pelo extraordinário cidadão
que foi e que é, homem simples, nascido no Município
de Iconha, na divisa com o Município de Vargem Alta,
homem que veio do interior, de uma região que é dominada pela imigração italiana – é de lá, desse Município
querido de Iconha, que veio Dom Silvestre Scandian.
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Dom Silvestre sempre atuou de forma corajosa
no combate a algumas das piores mazelas políticas e
sociais de nossa época, seja através das suas homilias
– suas homilias eram sempre um marco, eram sempre
reverberadas e potencializadas em terras capixabas,
não apenas na Igreja Católica, mas também nas comunidades de base; muito respeitada pela robustez,
pela consistência íntegra das suas homilias, pela forma
com que enfrentava os mais diversos desafios que se
apresentavam na sociedade do Espírito Santo –, seja
na participação ativa em movimentos sociais, como o
Grito dos Excluídos e o Fórum Reage Espírito Santo,
ou mesmo na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, nossa capital.
Sua firmeza e sua persistência na luta por tempos
melhores, mais justos e igualitários foram inspiração
poderosa para exortar os capixabas a livrar o Espírito
Santo da corrupção e do crime organizado, colocando em marcha o grande mutirão que ajudamos, modestamente, a liderar para a reconstrução política e
institucional do Estado a partir de 2003. Esse foi um
movimento que reuniu os cristãos capixabas, não apenas os católicos, mas também, em igual dimensão, os
nossos irmãos evangélicos, os movimentos populares,
os movimentos sociais, que se uniram, Senador Paulo
Paim, para dar um basta a tudo que liderava até então
no Espírito Santo e que causava enorme constrangimento, tristeza em todos os capixabas, que olhavam
para o futuro e não conseguiam determinar um farol,
uma luz que pudesse reverter todo aquele quadro extraordinariamente desastroso. Sua firmeza e sua persistência na luta por tempos melhores foi uma marca
permanente de Dom Silvestre Scandian.
Naquele momento tão crítico e decisivo para a
nossa história, Dom Silvestre nunca se omitiu. Muito
pelo contrário. Ele pedia abertamente que homens e
melhores de bem reagissem e dessem um basta à situação de descalabro e de desgoverno instalada em
nosso Estado, o Espírito Santo, com consequências
desastrosas para a economia estadual, com consequências desastrosas para a desorganização do Governo
e das suas políticas públicas e, evidentemente, com
consequências para a produção da qualidade de vida
em nosso Estado.
Na época, o governo sequer conseguia pagar
em dia os salários dos nossos servidores e dos prestadores de serviço – professores, professoras, policiais
militares, policiais civis, médicos e enfermeiros. Enfim,
servidores públicos que chegaram a ficar até 90 dias
sem receber os seus salários, sem receber a remuneração, para que eles pudessem levar dignidade para
suas famílias.
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Para termos uma ideia, a dívida de curto prazo
que encontramos, à época, em nosso Estado, era da
ordem R$1,2 bilhões, lá atrás, ainda em 2003.
As eleições de 2002 marcaram o início de um
novo tempo no Espírito Santo, mas as tão sonhadas
transformações necessárias ao nosso Estado só seriam consolidadas a partir de 2003, com um amplo
movimento articulado no seio da sociedade civil, que
teve em Dom Silvestre uma de suas figuras centrais
desse movimento de reconstrução do Estado do Espírito Santo e da autoestima dos capixabas.
No Executivo capixaba, então como Vice-Governador, ao lado do Governador Paulo Hartung, tivemos
a honra de dar a nossa colaboração e ajudar a liderar
esse mutirão, que envolveu autoridades dos Três Poderes, do Ministério Público, imprensa, empresários e
organizações sociais do Estado.
Foram dias difíceis, de sucessivos embates contra interesses de gente poderosa, poderosa e violenta, que colocava seus interesses particulares à frente
das necessidades mais urgentes de uma população
sofrida e humilhada, refém do desmando e da corrupção endêmica.
Valeu a pena, tantos anos depois, olhar para
trás e avaliar com clareza os passos que foram dados. Com muita luta, conseguimos construir um novo
Espírito Santo. Entre 2003 e 2010, a máquina pública
foi completamente reorganizada.
A capacidade de investimento com recursos próprios pulou de menos de 1% para 16% da arrecadação,
permitindo que nós regularizássemos as atividades
governamentais, que pudéssemos ampliar a qualificação dos nossos servidores públicos e que pudéssemos
transformar o nosso Estado do Espírito Santo em um
verdadeiro canteiro de obras, resgatando a autoestima
dos nossos irmãos capixabas.
Os indicadores sociais também deram um salto
significativo nesse período. A proporção de pessoas
pobres caiu de 30%, aproximadamente, para 15%; e
o percentual de indigentes, de 9% para 3,5%. A taxa
de analfabetismo diminuiu de 10% para 8,5% e a taxa
de mortalidade infantil foi reduzida em, aproximadamente, 30% nas terras capixabas. Conseguimos conciliar crescimento econômico com desenvolvimento,
conseguimos trabalhar a prosperidade compartilhada.
Mais de 600 mil capixabas ingressaram no mercado
de consumo e passaram a viver com mais qualidade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Ferraço, permita-me que
eu faça uma homenagem aos estudantes do Colégio
Estadual Antesina Santana.
Vocês estão ouvindo o Senador Ferraço, um dos
melhores Senadores da Casa, o futuro Governador do

82

75804 Sexta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Espírito Santo, que o destino assim vai apontar. Ao meu
lado, aqui, o ex-Presidente da Câmara, Marco Maia, que
inúmeras vezes assumiu a Presidência da República.
Então, vocês estão, neste momento, vendo dois estadistas: um à minha direita e outro à minha esquerda.
Sejam bem-vindos!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Compartilho com V. Exª do acolhimento
aos estudantes que nos honram no Senado da República. De igual forma, quero cumprimentar o ex-Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco
Maia, que, seguramente, nos honra com sua presença
aqui, no Senado da República.
O sonho, portanto, de Dom Silvestre Scandian,
o nosso eterno bispo, e de todos os outros capixabas
de bem começou, enfim, a se tornar realidade. É óbvio que ainda temos muitos desafios pela frente a fim
de alcançar a tão almejada igualdade de oportunidades e de justiça social em nosso Estado, o Estado do
Espírito Santo.
Mas esses desafios aos poucos também serão
vencidos, com a mesma coragem e disposição que
tivemos à época em que tantos capixabas foram liderados por Dom Silvestre Scandian, que tão bem soube
simbolizar, e ainda simboliza, e que eternamente será
um farol a nos iluminar e a nos inspirar.
O equilíbrio e a sensatez de nosso arcebispo,
sua fé, sua tenacidade e sua serenidade, mesmo em
tempos de turbulência e apreensão, certamente, ajudaram a iluminar e a pavimentar as decisões daquele
período em que compartilhamos com o ex-Governador
Paulo Hartung a gestão do Estado do Espírito Santo.
Para nós, capixabas, é um privilégio poder contar
com sua amizade, Dom Silvestre Scandian, contar com
seu apoio, contar com sua inspiração e contar com sua
sabedoria nos momentos mais difíceis.
Em nome, portanto, dos capixabas, o nosso muito obrigado ao Sr. Dom Silvestre Luiz Scandian. Muito
obrigado por tudo que o senhor sempre representou
no Estado do Espírito Santo.
Ao encerrar minha manifestação aqui, o que faço
é uma saudação que possa representar na prática uma
vida muito longa. Vida longa a Dom Silvestre Scandian
nessa semana em que muitos capixabas fazem a ele
uma homenagem, eternizando uma biografia e marcando uma passagem que fez Dom Silvestre Scandian,
um dos maiores líderes do Espírito Santo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Ricardo Ferraço, que falou pela Liderança do PMDB.
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Agora é um orador inscrito. Vamos à lista: Ana
Amélia, Valdir Raupp, Lídice da Mata, Rodrigo Rollemberg. Em seguida, Senador Anibal Diniz e Senador
Simon. Só há esses dois.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi encerrada ontem a greve dos metroviários
de Brasília, mas ainda sem avanços significativos para
garantir a segurança dos passageiros e trabalhadores
no metrô do Distrito Federal. Isso me preocupa muito.
Eu fui procurado, na semana passada, pelo sindicato da categoria, que me apresentou graves informações sobre os riscos apresentados aos mais de
160 mil usuários por dia do metrô, ainda sem qualquer
perspectiva de resolução por parte do GDF.
A primeira e mais importante questão é a da segurança. Com 2 mil ocorrências policiais registradas
pelos passageiros dentro do sistema apenas entre janeiro e agosto deste ano, a Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal conta com apenas 139 agentes de
segurança em todo o sistema, distribuídos em quatro
turnos de trabalho. Ou seja, temos uma proporção de
apenas um agente para atender mais de 1.100 passageiros, em um turno de oito horas.
E nada disso vai ser alterado pela negociação
feita com o sindicato. Quanto ao principal pleito, que é
a realização imediata de concurso público para a contratação de 900 empregados, o GDF se comprometeu
a contratar apenas 253 funcionários.
A outra questão, tão grave quanto a da insuficiência de recursos humanos, refere-se à precariedade da prestação de serviços de manutenção. Nesse
contexto, vale destacar que a única linha de metrô que
temos em funcionamento na cidade pesa, e muito, aos
cofres públicos por ser um dos poucos metrôs no País
que terceirizam a sua manutenção.
Para se ter uma ideia, somente em 2011 foram
gastos mais de R$111 milhões na manutenção dos
apenas 32 trens da frota. Se fizermos uma comparação
com o metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem
mais de 100 trens e transporta muito mais passageiros, os gastos de manutenção custaram pouco mais
de R$31 milhões, ou seja, 250% mais barato dos que
os custos de manutenção do metrô do Distrito Federal.
Entretanto, Sr. Presidente e colegas Senadores,
mais grave do que esse custo milionário, que hoje já
chega a R$134 milhões, é saber que há dois meses
a manutenção do sistema de metrô no DF é realizada
sem contrato e sem pagamento.
Junto a isso, somam-se os diversos incidentes
divulgados pela imprensa local nos últimos anos em
consequência da má prestação dos serviços de ma-
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nutenção. Posso citar alguns exemplos: trens travados
na via, gerando pânico na população, como o ocorrido
no dia 8 de março deste ano, sendo, inclusive, causa
de inquérito policial na 12º DP de Taguatinga, além
de outros episódios mais graves registrados pela TV,
registrados pela Internet, que flagram trens rodando
de portas abertas dentro de túneis, como ocorreu em
junho do ano passado, e, ainda mais recentemente, no
último mês de agosto, quando trens circulando foram
flagrados com parte das bicicletas expostas do lado
de fora da porta dos vagões.
Esses episódios foram comprovados e fartamente divulgados em vídeos, pela TV e Internet. Isto sem
falar dos trens que são recolhidos diariamente no meio
de uma viagem por problema de freios, motores e travamento de porta.
A solução é óbvia. Esses problemas só terão
uma solução prática e real se houver, de fato, mais
funcionários, mais trens, mais condições de segurança e trabalho e melhor qualidade e fiscalização dos
serviços de manutenção.
Hoje, o Metrô do Distrito Federal tem uma manutenção cara, que sequer é fiscalizada, com falhas
graves como essas aqui expostas, além do déficit permanente de funcionamento.
Temos um quadro atual de 32 trens na frota, mas
três estão sempre sem funcionar, sucateados, outros
estão em manutenção permanente. Ou seja, na prática, o sistema só funciona com 24 trens.
Ora, essas questões foram apresentadas pelo
sindicato e também deveriam ter sido contempladas
pelo GDF durante as negociações. O problema da
manutenção implica sérios riscos diários à população
que utiliza o metrô e aos empregados que ali atuam.
Os riscos de acidentes estão crescendo enormemente. Eu alerto para isso. Faltam agentes de segurança e agentes de estação, faltam pilotos para pilotar os trens, faltam controladores de operação, faltam
mecânicos e eletrotécnicos. A manutenção está sendo
executada por empresas que entregam trens que param nas vias cheios de passageiros.
Ouço a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg. Eu assino
embaixo dessas preocupações de V. Exª. A segurança
não é só dos trabalhadores que manejam esses equipamentos, mas é especialmente do usuário. Eu faço
este aparte para agradecer a V. Exª a oportunidade
que nos deu, a mim e ao Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal, de visitarmos o Centro de Ensino
de Educação Especial situado na 912 Sul, aqui, em
Brasília. Eu fiquei verdadeiramente impressionada com
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o trabalho dos professores, dos servidores, da direção,
dos conselhos que operam naquela instituição, com
a dedicação de todos e o envolvimento dos pais com
aquela unidade de ensino para crianças e adultos especiais, que necessitam de cuidados especiais. Então,
à luz do debate, nesta Casa, da Meta 4 do PNE, ficou
evidente, e V. Exª falou muito do sindicado dos trabalhadores, que a representante do Sinpro-DF, vinculado
à CUT, manifestou também integral apoio à permanência, na Meta 4, do termo “preferencialmente em escola
regular”, mantendo a posição dessas escolas. Elas são
fundamentais, essenciais. Nós não podemos quebrar,
digamos, essa espinha dorsal, que é segurança para
os pais e para essas crianças e esses adultos que tanto precisam disso. Então, quero agradecer a V. Exª e,
aproveitando que V. Exª está abordando também um
tema de relevância social, introduzir essa questão, que
me parece extremamente relevante para o nosso País,
em especial para o Distrito Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana
Amélia.
O Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão
de Educação, e V. Exª, Vice-Presidente, honraram-me
muito ao aceitar esse convite para conhecer o Centro
Especial de Brasília. Brasília tem 13 centros de ensino especial.
Eu me lembro de que, numa tarde, há algumas
semanas, neste plenário, V. Exª, o Senador Pedro Simon e eu nos revezamos aqui na defesa do trabalho
realizado pelas APAES, do trabalho realizado pelos
centros de ensino especial, pois nos parece uma falta
de bom senso querer retirar a possibilidade de essas
escolas atenderem alunos, pessoas com deficiência.
É claro que todos nós queremos um ensino inclusivo, a escola inclusiva, e defendemos isso, mas
também percebemos que a maioria das escolas brasileiras não está preparada para receber alunos com
alguns tipos de deficiência, deficiências graves, muitas
das quais precisando ser tratadas individualmente. O
que a gente viu ali, e todos nós nos emocionamos, nos
emocionamos muito – eu me emociono todas as vezes
que vou a essa escola e converso com pais, alunos,
professores –, foi o que o esforço humano é capaz de
realizar pelo próximo. Ali é um exemplo.
O Senador Cyro Miranda e V. Exª estão realizando uma audiência pública para discutir esse tema da
Meta 4 na próxima terça-feira. Muitos dos professores
e dos pais que estavam ali estarão aqui conosco para
dar o seu depoimento, o seu testemunho da importância de manter a Meta 4 como ela veio da Câmara dos
Deputados, ou seja, preservando o trabalho desenvolvido pelas APAEs e pelos centros de ensino especial.
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Mas volto ao tema do metrô para dizer que a direção do Metrô do Distrito Federal se comprometeu a
realizar o concurso público em dezembro de 2012, e já
estamos no final de 2013 com a promessa de atender
a apenas 25% das vagas pleiteadas pelo sindicato e
identificadas como necessárias. Além disso, chegou a
entrar com um pedido de ilegalidade da greve.
É importante registrar que pleitos como esses
que apresentei são absolutamente legítimos e comprovados até por registros feitos pela imprensa. E é
por isso que eu solicito ao GDF que analise de forma
criteriosa, que reveja sua posição, para que, efetivamente, possa contratar esse número de funcionários.
Vejam bem, a principal reivindicação dos metroviários, nesse momento, é a contratação de servidores
para prestar serviço à população, para garantir a segurança da população. Portanto, quero dizer que essa
reivindicação é legítima e me associo a ela.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não
poderia deixar de falar – soube que o Senador Luiz
Henrique também já o fez hoje mais cedo – sobre o
Seminário Caminhos para a Inovação, realizado hoje
pela Comissão de Ciência e Tecnologia.
É importante registrar, Senador Paulo Paim, que
esse evento faz parte da 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre em todo o Brasil, mobilizando quase 800 Municípios, com mais de 30 mil
eventos simultâneos acontecendo em escolas, em
universidades, em centros de pesquisa em todo o País.
Digo isso com muita alegria, Senador Paulo Paim,
porque tive a honra de coordenar a 1ª e a 2ª Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa ideia surgiu
quando eu era Secretário de Ciência e Tecnologia para
Inclusão Social, a partir de uma sugestão do Diretor
de Difusão e Popularização da Ciência, do Ministério
da Ciência e Tecnologia, o Professor Ildeu de Castro
Moreira, que foi fundamental para semear a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia por todo o Brasil.
Ele, como físico, entusiasta dos trabalhos de difusão
e popularização da ciência, talvez uma das maiores
autoridades neste País em difusão e popularização da
ciência. Imediatamente eu percebi que aquela ideia tinha um potencial de mobilização fantástico e assumi
a coordenação, como Secretário de Inclusão Social.
Como é bom, Senador Paulo Paim, dez anos depois, a gente ver uma ideia desenvolvida no serviço
público frutificar e caminhar com todo o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e com apoio de centenas
de instituições em todo o Brasil. Sempre digo que, na
área de difusão e popularização da ciência, as duas
coisas de que mais me alegro ter contribuído, ter participado, ter coordenado são a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia e a Olimpíada Brasileira de Mate-
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mática das Escolas Públicas. Também tive essa honra
de coordenar a I Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas, em conjunto com o Instituto de
Matemática Pura e Aplicada. E já na primeira versão,
Senador Paulo Paim, na 1ª edição daquela Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas tivemos
a participação de dez milhões de alunos em todo o
Brasil, sem ter nenhum tipo de problema.
No bojo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Ciência e Tecnologia fez esse
seminário que nos deu a oportunidade de reconhecer
inúmeros avanços na área de ciência, tecnologia e
inovação desde o processo de redemocratização do
País que teve, como primeiro Ministro, o Ministro Renato Archer. Posteriormente, teve como Ministro o hoje
Senador Luiz Henrique, grande brasileiro, grande Ministro. Depois, em outros momentos, tivemos Roberto
Amaral, o hoje Governador Eduardo Campos, que foi
um excelente Ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso
amigo, Sérgio Rezende e, mais recentemente, neste
momento, o Ministro Marco Antonio Raupp.
É importante registrar esses avanços; avanços
que tivemos no marco legal e avanços que tivemos
em outras áreas.
Ao longo desses anos, conseguimos formar muito
mais mestres. Nós já estamos formando 12 mil doutores por ano. Eu me lembro que, quando chegamos ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, a meta era formar
10 mil doutores por ano. Portanto, já estamos em 12
mil doutores por ano e conseguimos ampliar os recursos orçamentários nesse período.
Além disso, temos que celebrar a criação dos
fundos setoriais que são fundos que financiam o desenvolvimento da atividade científica e tecnológica em
todo o Brasil e várias legislações aprovadas pelo Congresso como a Lei de Biossegurança, a Lei do Bem e,
de forma muito especial, a Lei de Inovação.
Como retrocesso, precisamos corrigir, porque
tivemos, salvo engano, a partir de 2011, a possibilidade, que vem se repetindo a cada ano, de contingenciamento de recursos da área de ciência e tecnologia.
E essa tinha sido uma conquista da articulação política liderada pelo então Ministro Eduardo Campos que
conseguiu fazer, na votação da LDO no Congresso
Nacional, uma cláusula, um artigo proibindo o contingenciamento dos recursos da área de ciência e tecnologia. No entanto, nos últimos anos, estamos tendo
seguidos contingenciamentos dos recursos da área
de ciência e tecnologia e, é claro, isso é lamentável,
isso precisa ser corrigido pelo Congresso Nacional, e
o Governo tem que ter sensibilidade para isso.
Quais são os novos desafios que o Congresso
Nacional precisa enfrentar?
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Nós precisamos, Senador Paulo Paim, no meu
entendimento, efetivar a autonomia universitária e criar
meios muitos mais ágeis para que a área de ciência e
tecnologia possa atuar.
A área de ciência e tecnologia não pode estar
submetida à Lei 8.666, que é uma lei ultrapassada para
a área de inovação tecnológica. E isso acaba fazendo
com que o Brasil perca condições de competitividade
em relação a outros países. É uma dificuldade, é uma
demora muito grande na importação de produtos, na
compra de produtos, o que acaba atrasando bastante
o desenvolvimento científico e tecnológico no nosso
país. E nós precisamos enfrentar isso.
Uma grande oportunidade é na discussão do
Código Nacional de Ciência e Tecnologia que foi apresentado a partir de uma proposta dos fóruns de secretários de ciência e tecnologia de todo o Brasil e que
os presidentes das comissões de ciência e tecnologia
do Senado e da Câmara, à época, acolheram e apresentaram para a tramitação no Senado e na Câmara.
À época, no Senado, o Senador Eduardo Braga e, na
Câmara, o Deputado Bruno Araújo.
É importante nos debruçarmos sobre o marco
legal no sentido de avançar na legislação brasileira.
Precisamos também rever a lei de acesso à biodiversidade. Num país com as características do Brasil, com a imensa biodiversidade de que dispõe, com
grande potencial para o desenvolvimento da indústria
de biotecnologia, nós precisamos garantir meios seguros e ágeis com a repartição de benefícios, mas para
garantir uma lei de acesso à biodiversidade moderna,
que possa incentivar o desenvolvimento da pesquisa
cientifica no Brasil.
Tivemos um avanço recente que foi a criação do
sistema nacional de informações sobre a biodiversidade, lançado aqui no Senado Federal, numa parceria do
Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério do
Meio Ambiente, com a Comissão do Meio Ambiente do
Senado. E isso é extremamente importante.
Precisamos, Senador Paulo Paim, criar um ambiente de inovação, a cultura da inovação no nosso
país. Porque, se avançamos na aprovação de um novo
marco legal, o fato é que nós ainda não incorporamos
a cultura da inovação, especialmente no setor público,
nas áreas jurídicas, nas procuradorias do setor público.
Ainda há muita resistência na formulação de parcerias
com a iniciativa privada.
A gente sabe que é num ambiente de interação
entre a universidade, os institutos de pesquisa e o setor produtivo que nós temos condições de incentivar
e produzir inovação para o nosso País.
Portanto esse é um grande desafio.
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Precisamos também construir um ambiente permanente de diálogo da comunidade com a comunidade científica, com o setor produtivo, com o Congresso
Nacional. O Congresso Nacional deve ser sensível às
demandas da área de ciência e tecnologia, às demandas do setor produtivo, porque aqui são votadas as leis,
aqui são votados os orçamentos. É preciso ter uma
compreensão do que a ciência e a tecnologia podem
fazer para melhorar a vida das pessoas.
Eu me lembro, Senador Paulo Paim, à época Secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, do
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministro Eduardo
Campos, que veio do Parlamento, naquele momento,
orientou todos nós a procurar as Bancadas estaduais
para mostrar o que os diversos institutos do Ministério
da Ciência e Tecnologia poderiam fazer para resolver
os problemas mais diversos da população.
Eu me lembro que quando fui conversar com a
Bancada do Pará, por exemplo, muitos não tinham conhecimento do que significava e o que poderia fazer o
Museu Goeldi, por exemplo; a Bancada do Amazonas,
a importância do Instituto Nacional de Pesquisa da
Amazônia, o Inpa, e diversos outros institutos de pesquisa por todo o País. Portanto, esse diálogo contribui
para a criação de um ambiente de inovação.
Hoje, com muita alegria, com muita honra, isso foi
lembrado pelo grande físico Sérgio Mascarenhas, que
foi professor de físicos famosos deste País, foi professor
do Ministro Sérgio Rezende, em que ele reconhecia o
trabalho que fizemos junto com muita gente, à frente
do Fundo Setorial do Agronegócio, quando financiamos
a rede de inovação e prospecção para o agronegócio,
que trouxe resultados extremamente positivos para
incorporação de novas tecnologias.
Qual era a metodologia desse projeto, Senador
Paulo Paim? Era colocar no mesmo ambiente o setor
produtivo, os institutos de pesquisa, as universidades,
o governo, para que fossem identificadas as demandas, fossem identificados os gargalos tecnológicos,
fossem identificadas as capacidades de cada instituição, para que esses problemas pudessem ser enfrentados, novas tecnologias pudessem ser desenvolvidas
e os problemas pudessem ser superados. Isso, sem
dúvida, contribuiu para ampliar a produtividade do
agronegócio brasileiro.
E, nesse sentido, eu quero cumprimentar todos
os cientistas...
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... brasileiros que receberam o
prêmio Mérito Científico na última segunda-feira, aqui
em Brasília, homenageando o pesquisador Silvio Cres-
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tana, que, à época, era representante da comunidade
científica no fundo setorial do agronegócio, depois veio
a ser Presidente da Embrapa, que era um dos grandes entusiastas, um dos grandes formuladores dessa
rede de inovação e prospecção para o agronegócio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu entendo
que nós estamos diante de grandes desafios. O Brasil é um país que tem um imenso potencial, seja pela
capacidade criativa da sua população, seja porque é
um país rico em recursos naturais, seja porque é um
país que tem uma grande quantidade de água, e nós...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – ... precisamos transformar tudo
isso em efetivamente vantagens comparativas. E só
faremos isso efetivamente se fizermos investimentos significativos e regulares em ciência, tecnologia
e inovação.
E este é um dado importante: além da questão
dos recursos volumosos, é importante que haja regularidade na aplicação desses recursos na formação de
recursos humanos. Esse é o grande desafio do Brasil.
Nós não podemos continuar com grande parte, com a
parcela pequena da nossa produção de manufaturados.
Nós precisamos ampliar, porque nós precisamos agregar valor à nossa produção industrial e nós só faremos
isso com recursos em ciência, tecnologia e inovação.
Agradeço a V. Exª e parabenizo a todos que tornam possível a realização da 10ª Semana Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Agora, seria o Senador Cristovam,
houve uma permuta com o Senador Simon. O Senador
Simon não se encontra.
A Mesa foi comunicada aqui pelo gabinete do
Senador Cristovam que houve a permuta com o Senador Simon.
Senador Simon, em seguida, fala em meu lugar.
Senador Simon, V. Exª está convocado a vir à
tribuna. O Senador Cristovam permutou com V. Exª,
ele foi para o último lugar, porque está ainda numa
atividade fora e voltará para falar ainda, e nós vamos
aqui esperá-lo.
O senhor está aqui à tribuna agora, é meu convidado, é nosso convidado.
Senador Simon, vai lá falar para nós aqui um
pouco. Nós estávamos todos preocupados, achando
que o senhor tinha ido embora, e ninguém sairia daqui
se o senhor não voltasse para falar.
Senador Pedro Simon, ex-Governador do Rio
Grande, Ministro e um guia para todos nós aqui.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Meu querido amigo Presidente Paim, em
1983, o Congresso Nacional instalou uma Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito para investigar possíveis e evidentes desvios de conduta e de recursos no
bojo do Programa Nacional de Desestatização. Até
aquele instante, haviam sido privatizados os setores
de petroquímicos e de fertilizantes e as primeiras empresas do setor siderúrgico.
É bom lembrar que aquela CPI se deu menos de
um ano depois do impeachment do Presidente Collor,
fundamentado em outra comissão parlamentar, coincidentemente relatada pelo mesmo relator, nosso amigo
Senador Amir Lando. Chamaram atenção à época as
palavras do Relator Amir Lando, das duas CPIs, dando conta de que foi muito mais difícil investigar o que
aconteceu na venda das estatais do que as atitudes
de um Presidente que acabava de ser afastado. Isso
mesmo, nas palavras do Relator, foi menos trabalhoso
cassar o Presidente da República do que saber o que
aconteceu de fato na venda das estatais.
A CPI das Privatizações, como foi chamada, sofreu todo tipo de boicote, mas o que ficou mais evidente nessa falta de interesse em investigar possíveis e,
segundo a Comissão, prováveis falcatruas na venda
das estatais é que ela batia fortemente na figura dos
corruptores – como apareciam corruptores, e grandes
corruptores, sempre foi proibido fazer a investigação.
Eu, há 15 anos, não consegui criar a Comissão
dos Corruptores nesta Casa e, agora há pouco, quando
se criou uma comissão que não era para investigar – a
CPI do Cachoeira já veio para cá com tudo provado –,
a CPI fez de tudo para engavetar, para arquivar, para
dizer que não havia nada.
Vale lembrar que, tão logo se encerraram os
trabalhos da CPI do Impeachment, eu iniciei uma
caminhada no sentido de que havia uma lacuna, a
mais importante, a meu ver, nos trabalhos que aqui
se encerravam: que era necessário complementá-los
exatamente com a CPI dos corruptores. Os mesmos
caminhos foram mais que uma rima com espinhos. A
tese era de que não há corrupto sem corruptor. Isso é
algo, assim, como a corda e a caçamba.
Veio o governo Itamar Franco. Todos aqui conhecem o pensamento do Presidente Itamar. Todos
se lembram das batalhas que ele empreendeu, como
Governador de Minas Gerais, para que a Cemig não
passasse para as mãos internacionais privadas. Itamar foi folclorizado, ridicularizado pela mídia. Diziam:
ultrapassado, fora do seu tempo. Aliás, esse tem sido
sempre o mote quando quem ainda ousa defender a
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soberania nacional: o Simon é um jurássico, está fora
da realidade.
Eu fui testemunha, como seu Líder, da resistência do Presidente Itamar em privatizar a Companhia
Siderúrgica Nacional, mas aquele episódio provou
que também existem espinhos nos caminhos de um
Presidente da República. A Companhia Siderúrgica
Nacional foi privatizada e mereceu um capítulo especial no relatório final das privatizações. Aliás, não
no relatório oficial, porque o Relator, Presidente, não
conseguiu nem mesmo colocá-lo em votação. O Relator foi substituído, na última hora, por outro relator,
que apresentou outro documento, lavrado, ao que se
sabia, por uma consultoria privada e levado à votação simbólica pelos Parlamentares que nunca haviam
participado de qualquer sessão a não ser daquela da
aprovação, um texto que só traçava loas ao processo
de venda das nossas estatais.
Mas o relatório preterido trouxe uma série de
análises sobre o que acontecia nos bastidores de
um processo de privatização, principalmente como
se deram as tratativas para se definirem os modelos
dos leilões, uma imensa promiscuidade, escandalosa
entre os vencedores e os vendedores, compradores e
avaliadores. Além disso, o documento que foi para os
arquivos mortos do Senado trazia elementos mais que
eficientes, mais do que probatórios para provar que os
preços mínimos eram também manipulados, adaptados ao interesse do mercado, sempre em detrimento
do patrimônio público ou do povo brasileiro, verdadeiro
dono das estatais que estavam sendo vendidas, conforme palavras do mesmo Relator, na bacia das almas.
A privatização da Companhia Siderúrgica Nacional foi um verdadeiro teatro do absurdo: pressões
psicológicas das mais contundentes sobre os funcionários; ameaças indiretas de demissões; promessas
de financiamento de campanha para quem se propusesse a representar papel pouco recomendável nesse
mesmo teatro do absurdo; atores nomeados diretores
das empresas privadas logo depois do leilão; verdadeira guerra para que fosse substituído o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos por um mais dócil. E o
negócio assim andou.
E veio o governo Fernando Henrique Cardoso.
Parecia que não sobraria pedra sobre pedra, nenhuma estatal, ainda que considerada emblemática na
nossa economia e principalmente na nossa história.
Aí, para mim, veio o caso mais evidente de todos, se o
assunto é a entrega do nosso patrimônio na bacia das
almas, repetindo a expressão anterior, quando ainda
não haviam sido leiloadas as chamadas joias da coroa. Eu me refiro, Presidente, à venda, eu diria quase
doação, da Companhia Vale do Rio Doce. Esse é, a
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meu ver, um capítulo especial ainda a ser escrito na
nossa história recente, um capítulo escrito com tintas
certamente lamacentas.
O método de avaliação permitiu cenários os mais
depreciativos para a empresa. Para se ter uma ideia,
esse mesmo método, grosso modo, leva em conta a
antecipação das receitas, das despesas no cálculo do
preço mínimo.
Como acreditar que o preço da Vale pudesse ser
calculado, minha querida Senadora, em R$3,4 bilhões?
Esse – R$3,4 bilhões – foi o valor da privatização da
Vale do Rio Doce; R$3,4 bilhões tem sido o lucro trimestral do conglomerado.
Quem antecipou dezenas de anos de receitas
e despesas da Vale e chegou uma diferença, que, na
verdade, equivale a três meses do lucro da empresa? Foi um erro? Foi má fé? Que interesses estavam
embutidos nessa avaliação? Todos se lembram do Sr.
Antônio Ermírio de Moraes. Era o virtual vencedor do
leilão da Vale. Até um mês antes do leilão, com ele
estavam os principais fundos de pensão. De repente,
esses mesmos fundos mudaram de lado, formaram
outro consórcio. Em um mês, criaram uma nova empresa, que ganhou a Vale.
Quem comandou essa demandada dos fundos
de pensão? Com que interesse? E tudo isso, na nossa
história, os nossos historiadores estão devendo. Veio,
depois, a privatização do sistema elétrico e do sistema
de telecomunicações. Não entro no mérito dos avanços tecnológicos e da oferta de serviços que viraram
no passo da iniciativa privada. Mas o que mais se ouvia, naquele tempo, é que tudo acontecia no limite da
irresponsabilidade.
A exemplo do que aconteceu no tempo da venda
da companhia da Vale do Rio Doce, montou-se uma
verdadeira guerra para que nada estancasse os leilões,
e, ato contínuo, não houve qualquer investigação dos
atos próprios daqueles leilões, principalmente se, de
novo, entrasse em pauta a palavra proibida: corruptores.
“Vamos apurar os corruptores!” Era a palavra mágica. Acabavam com tudo. Nada foi investigado. Aliás,
nunca se viu como nesse período das privatizações
no governo Fernando Henrique tamanhas barreiras
para que se instalasse uma CPI. A história se repetiu.
Eram ultrapassados, jurássicos os que se propunham
a um mero discurso sobre a necessidade de conhecer o que aconteceu nos bastidores de um processo
de alienação. Alienação das ações das empresas de
telefonia, de eletricidade.
Muitos, como eu, foram ridicularizados. Como se
vê, o volume de recursos envolvido no programa de
privatizações vem crescendo ao longo do tempo, desde o Governo Collor. Com esse mesmo crescimento
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do bolo de dinheiro, as barreiras são cada vez maiores para que nada seja investigado pelo Congresso
Nacional, um Congresso que, diga-se de passagem,
também nunca foi tão omisso ou interesseiro. Não sei.
Quem sabe?
Havia outras joias da coroa: o Banco do Brasil
e a Petrobras, principalmente. Sinais não faltavam de
que a sanha privatista, desde que na bacia das almas,
não deixaria de lado essas duas estatais. Quem não
se lembra, Senador – e V. Exª estava aqui comigo –,
da tentativa de mudar no nome de Petrobras para Petrobrax? Será que era porque esse novo nome estava
mais ao gosto dos dirigentes da estatal daquele tempo? Um nome mais de grife.
Correu também, nos corredores do Banco do
Brasil, a notícia da mudança do nome do Banco. Não
mais Banco do Brasil, mas Banco Brasil, quer dizer,
não mais “do Brasil”. No Banco do Brasil, as instituições
representativas dos funcionários, fortes naquele tempo, cuidaram de abortar a ideia. O mesmo aconteceu
com a Petrobras, ainda que ela já tivesse sofrido uma
privatização pelas bordas, quando foi vendido o setor
petroquímico. Todo mundo sabe que o setor petroquímico é a grande continuação do desenvolvimento de
uma empresa de petróleo. A verticalização, que termina no setor petroquímico, é a alma do grande negócio.
Foi o que a Petrobras fez, proposta do General
Geisel. Petroquímico, o setor, polo petroquímico: um
terço Petrobras, um terço empresa privada, um terço
empresa estrangeira.
Repito, para ser enfático: a venda das nossas
estatais, “direta ou pelas bordas”, não tem sido acompanhada de qualquer investigação pelo Congresso
Nacional, ainda que tenham aparecido fortes evidências de desvio da conduta e de desvios dos recursos.
Ao contrário, o Congresso tem dado inteiro aval a
tudo o que está acontecendo nos leilões das estatais.
O que não deixará de constituir em cumplicidade, se a
história ainda a ser contada comprovar os desvios de
recursos, a qualquer título. Se comprovar que nós não
estamos apenas deixando de investigar. Nós estamos
avalizando todo o processo.
Daí aquela minha tese: a de que poderemos chegar à trágica conclusão de que a corrupção legalizada é
maior que aquela tramada ao arrepio da lei. Daí, nessa
história a ser contada, o Congresso Nacional poderá
merecer, também, um capítulo especial. Um capítulo,
infelizmente, também escrito com tintas lamacentas.
Vieram os Governos Lula e Dilma. Eleitos sob
a promessa da paralisação do processo de privatizações e colocando na testa dos adversários a pecha
de “entreguistas do patrimônio público”. Entreguistas
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do patrimônio público eram os homens do governo
Fernando Henrique.
Passadas as eleições, mudou o nome. Não mais
privatização, mas concessão. E lá se foram a estradas,
portos, aeroportos. E aí está a Petrobras.
A Presidente Dilma havia sido enfática na campanha: “Desde já, eu afirmo a minha posição: é um
crime privatizar a Petrobras, é um crime privatizar o
pré-sal. Isso seria um crime contra o Brasil, porque o
pré-sal é nosso. É o nosso grande passaporte para o
futuro. Nós acreditamos que o fortalecimento das nossas empresas é bom para todo o povo brasileiro. Eles
só pensam em vender patrimônio público.” Assim falou
a Dilma na campanha política.
Eles, quem? Pergunto eu. “Eles” ou “nós”? Pergunto eu.
O texto de campanha deveria ser: “é um crime
privatizar a Petrobras e o pré-sal. Nós vamos conceder! Vamos partilhar! Vamos privatizar pelas bordas!”
Ora, mais uma vez, as nossas ações e as nossas omissões podem ser o dando aval a esse processo, que, nas últimas palavras da própria Presidenta, é
um crime! Um crime contra o Brasil! Um crime contra
o povo brasileiro! Ainda que fosse um modelo de privatização, de concessão ou de partilha, a exemplo da
Vale, a exemplo do Sistema Elétrico, a exemplo das
telecomunicações, quanto vale, de fato, o nosso pré-sal? Quem avaliou? Com que método? A partir de
qual cenário? Que interesses estão envolvidos nesse
leilão? O Governo brasileiro colocou à disposição do
processo os técnicos de melhor excelência no assunto? Que papel joga a Agência Nacional de Petróleo? O
Ministro de Minas e Energia, o profundo conhecedor, o
cientista Ministro de Minas e Energia, fala com conhecimento de causa? Eu diria, conhece alguma coisa?
Aliás, quem tem verdadeiramente conhecimento de
causa nesse caso do petróleo brasileiro? É a pergunta
que se faz, Sr. Presidente.
A nós congressistas, certamente, faltou conhecimento, faltou conhecimento de causa e de efeito, porque
deixamos de ouvir, antes, as melhores vozes que traduziriam o mais profundo conhecimento sobre o assunto.
E, do pouco que ouvimos, quantitativamente falando,
parece que nada levamos em conta qualitativamente.
Em audiência no Senado, o Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira já antevia o resultado do leilão. Segundo ele, haveria
uma propositada falta de concorrência, para que fosse
pago um percentual mínimo sobre um campo petrolífero testado e comprovado como o maior do mundo.
Também segundo ele, a denúncia de espionagem na Petrobras feita pelo agente Edward Snowden
teria, ou teve, influência no resultado do leilão. É que o
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software que processa todos os dados estratégicos da
Petrobras é fornecido pela Halliburton, maior empresa
de complexo bélico americano, principal responsável
pela reconstrução do Iraque, invadido e destruído pelos Estados Unidos.
O seu presidente, Dick Cheney, era o vice-presidente da República dos Estados Unidos no governo
do Sr. George Bush e dono de uma das maiores empresas de reconstrução dos Estados Unidos.
Os analistas de sistemas desse complexo, também considerado um dos maiores do mundo em serviços em campos petrolíferos, têm acesso a todas as
informações da Petrobras.
Aliás, é um dos capítulos mais vergonhosos que
vi na minha vida. O presidente manda bombardear e
destruir o Iraque. O vice-presidente tem uma empresa
que está lá fazendo a reconstrução do Iraque. É uma
maravilha!
O Sr. Snowden revelou, e o programa Fantástico, da Rede Globo, repercutiu que, a cada 72 horas,
uma massa de dados da Petrobras é enviada para os
chamados “Cinco Olhos”: Estados Unidos, Inglaterra,
Austrália, Canadá e Nova Zelândia.
A tese do Sr. Fernando Siqueira, Presidente da
Associação dos Engenheiros da Petrobras, é de que
essa é a verdadeira razão das empresas americanas
e inglesas terem abandonado a disputa. Isso poderia
ser motivo suficiente para o cancelamento do leilão.
Eles saíram, mas o braço europeu do cartel permaneceu. A Total e a Shell pertencem ao mesmo cartel.
Em suma, vamos deixar, mais uma vez, que a
história conte o que está acontecendo agora? Não será
tarde, como nos casos antecedentes? Para onde foi o
dinheiro das privatizações anteriores? O que aconteceu com quem agiu nos “limites da irresponsabilidade”,
como disse o Ministro, convocado por mim, falando
nesta tribuna, aqui, no plenário do Senado? E ele teve
categoria. Ele desceu da tribuna, pegou o telefone e
renunciou: “Sr. Presidente Fernando Henrique, eu estou
renunciando ao ministério.” Mas também não saiu por
nada. Entrou o substituto e a coisa continuou.
Nesses “limites da irresponsabilidade” não estaríamos, também, incluídos, por termos dado o aval e
nos omitido na necessária investigação das evidências
de desvios de conduta e de recursos?
Cá entre nós, foram vinte e tantas ações no Supremo. Uma nossa, do Requião, outra do meu querido companheiro lá do Amapá e minha também estão
lá, no Supremo. E outra: nós entramos aqui, perante
o Presidente do Senado, pedindo que votássemos no
Plenário uma decisão que suspendesse o leilão, e o
Presidente do Senado mandou para três comissões e
está tramitando nas três comissões.
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Repare o significado disso. Quer dizer, nós entramos com a urgência necessária, dizendo: esse assunto é muito sério; é necessário suspender o leilão.
O negócio era de urgência urgentíssima, o leilão seria
logo ali, e o Presidente baixa para três comissões. E
não se fala mais no assunto.
A frustrada e frustrante CPI do Cachoeira foi um
ótimo exemplo de como age o Congresso Nacional nas
investigações. Quando elas acontecem, tangenciam os
corruptores. Aquela comissão poderia ser chamada
a CPI da barganha, e não a CPI do Cachoeira. Algo
como “eu não investigo os seus corruptores, e você não
toca a mão nos meus corruptores”. É o que foi feito lá.
Enfim, nós não investigamos, em nome, quem
sabe, da nossa própria sobrevivência política ...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – ... travestida nos financiamentos privados de
campanha. Estão fora desse “nós”, evidentemente,
os ultrapassados, os jurássicos, os folclóricos, e eu
sou colocado entre eles. Para esses, as investigações
frustradas são piores que as não investigações. Uma
investigação frustrada, escondida e boicotada é pior
do que não investigar, porque a investigação boicotada
dá atestado de idoneidade para quem está longe de
merecê-lo. Não investigou, não investigou; fica a dúvida,
fica a interrogação. Agora, investigou e não tem nada ...
É o que se fez na CPI do Cachoeira. O Sr. Cachoeira, os homens todos que ali estavam envolvidos,
não tem nada. A CPI diz que não tem nada.
Vem daí a falta de credibilidade da classe política
junto à população brasileira. Estamos em último lugar.
Estamos piores do que a política, pior do que os partidos políticos. O Congresso Nacional, último lugar. É
que nós podemos, também, ter nos tornado avalistas
da corrupção legal e arautos da impunidade. Podemos
ter legalizado interesses que podem ser escusos e não
ter investigado os desvios de conduta e de recursos,
quando eles aparecem na imprensa.
À falta de uma comissão de ética digna do nome,
com a palavras os cientistas políticos: quais são os
verdadeiros interesses que estão por trás das nobres
proposições que tramitam no Congresso Nacional?
Antes de tramitar, quem transitou pelos gabinetes dos
também nobres Parlamentares? Quem transitou, antes,
pelos gabinetes do Executivo? Com que interesses?
Esses mesmos interesses foram igualmente nobres?
Os cientistas políticos que ousarem investigar
essas questões também serão chamados ultrapassados e jurássicos? Serão, também eles, folclorizados
como nós?
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Nesses tempos de corrupção, principalmente
nesses tempos de perpétua impunidade – ainda está
lá o Supremo com o mensalão, vamos aguardar –,
ultrapassados e folclorizados são todos aqueles que
se preocupam com o patrimônio público, que defendem o coletivo, que advogam que as nossas riquezas
são coletivas e não de grupos de interesses. Que são
adeptos de uma política que não vai de encontro aos
verdadeiros interesses da Nação. São todos aqueles
que ainda defendem a soberania nacional, ela, sim, folclorizada pela globalização, que não respeita fronteira.
As multinacionais que “partilharam” conosco o
petróleo não só vão levar parte da nossa riqueza. Vão
levar com eles o conhecimento que a Petrobras adquiriu durante anos de pesquisa. Elas partilham os anéis
e levam os dedos. Além disso, vão querer extrair não
só o petróleo, mas o lucro mais rápido.
“Extrair”, neste caso, é no mesmo sentido negativo de “explorar”. Quando uma empresa deixa de ser
estatal, perde a sua essência: o interesse público. No
lugar desse mesmo interesse público, o lucro privado.
E o lucro, todos nós sabemos, nem sempre tem o lastro do pudor.
Numa perspectiva histórica, quando o assunto é
privatizações, venham elas a qualquer título, estamos
relativizando o passado. Se aquele animal, enorme e
desengonçado, que andava entre os cristais, quando no início da propaganda privativista de setores de
menor importância relativa, era um elefante, que outro
animal estaremos elegendo agora para representar a
Petrobras e o petróleo brasileiro? Ou a Petrobras seria, agora, o elefante a ser abatido? E repito, mais uma
vez: a partir de que verdadeiros interesses?
O que se viu na segunda-feira foi um cenário
altamente conturbado, quase um cenário de guerra.
Tanques, quem sabe fornecidos pela mesma Halliburton, tomaram o cenário do leilão. Que não mais
nos permitam os deuses, mas parecia que a venda do
pré-sal mereceria, pela Presidenta Dilma, um golpe de
Estado. Logo V. Exª, Presidenta Dilma?
Se o Congresso Nacional impediu a investigação do processo da privatização da petroquímica,
impediu o processo de privatização dos fertilizantes e
dos primeiros leilões de siderurgia, é possível imaginar as razões que levaram às barreiras para instalar a
CPMIs para os casos dos leilões do setor elétrico e o
de telecomunicações. Da Vale, então, os motivos são
óbvios. E se, agora, o leilão da melhor jóia da coroa, o
petróleo brasileiro, nem mesmo merece ser discutido
com profundidade pelo Congresso, o que dirá se algo
tiver que ser investigado?
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Será uma autoinvestigação, porque demos todos
os avais para o leilão? E seríamos, mais uma vez, cúmplices de eventuais desvios de conduta e de recursos?
Além dos cientistas políticos necessariamente
isentos, com a palavra os nobres parlamentares – nobres no melhor sentido da palavra, ainda que sejam
chamados de ultrapassados, de jurássicos; ainda que
sejam folclorizados. Se esse é o termo para definir
quem defende verdadeiramente os interesses nacionais, viva o folclore brasileiro! Pelo menos, o folclore
é uma manifestação tipicamente do povo, e não de
quem faz do que é do povo uma mera dança, uma
dança que não vem da partilha do “dois para lá, dois
para cá”. É tudo para lá.
Interessante a publicação de ontem: “China declara guerra ao luxo e à corrupção”.
(...) Até agora, foram anunciadas a investigação ou detenção de pelos menos nove altos
funcionários, incluindo três membros do Comitê Central do PCC. Entre eles, estão Liu
Tienan, ex-subdiretor da influente Comissão
Nacional do de Reforma e Desenvolvimento, e vários ex-executivos da China National
Petroleum Corporation, a maior produtora de
petróleo do país...
E lá estão denunciados, por corrupção, os dirigentes das duas companhias da China que estão fazendo a investigação no Brasil, que queriam entrar na
privatização no Brasil.
Só isso já não era motivo de ser analisado? Os
responsáveis que estão nas duas empresas chinesas
que entraram no leilão estão sendo investigados. E,
no mesmo mês, agora, estão sendo investigados, por
corrupção, lá na China!
Só para não dizer mais nada... Foi manchete no
mundo inteiro, mas eu só trago uma, que foi publicada no maior jornal, de maior aceitação na Alemanha:
“Tesouro por pechincha”, diz a revista alemã sobre o
leilão do pré-sal. Essa é a linha do comportamento
generalizado.
Agora, eu digo que, se nós tivéssemos responsabilidade, analisando uma matéria como essa: “Ah!
O Pedro Simon é o Pedro Simon. Tem mania de fazer
oposição, de ser contra. É o Fernando Henrique, ele é
contra; é o Lula, ele é contra.” Tudo bem. Mas e o Gabrielli, Presidente da Petrobras no Governo Lula? Uma
época, diga-se de passagem, em que as manchetes
da Petrobras eram uma maior do que a outra. Eu vibrava com as manchetes da Petrobras, principalmente
com as do pré-sal. Eu achava importante a Petrobras
entrar na Bolívia e se espalhar, desenvolver-se, fazer
entendimentos com a Venezuela.
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Eu tinha restrições ao Sr. Gabrielli, porque ele
politizou muito os cargos de direção da Petrobras.
Justiça seja feita, na ditadura militar, eram técnicos –
havia coronéis demais, diga-se de passagem, mas a
maioria era de técnicos.
Agora é assim: a diretoria tal da empresa tal da
Petrobras é para o Presidente do PCdoB, grande companheiro, Deputado brilhante. Mas não é o título. Nunca vi o PCdoB se aprofundar e conhecer a Petrobras.
A outra diretoria importante, que faz as bases
para se preparar para fazer a exploração do petróleo no fundo do mar, é daquele que estava no PSDB,
agora está no PMDB, lá do Ceará. Eu não sei o que
ele entende de petróleo mais do que eu; agora deve
entender. Mas está lá, o cargo é dele. Entrou no Governo do Lula e até no atual Governo continua. Com
isso, eu realmente me preocupava. Saiu ele.
Eu, com tudo o que falavam, não aprovei, porque
o que se dizia, na época, é que havia dois grupos com
relação à Petrobras: um, que tinha um ilustre Senador,
não importa dizer o nome, que coordenava e que tinha
os homens da Petrobras; e outro, que era a Ministra
de Minas e Energia, que é a Presidente Dilma hoje,
que queria botar técnico. Ela brigava, porque a Petrobras tem que ter gente técnica e competente, e os
políticos têm que cair fora. E o PMDB, e o PT e companhia querendo botar os políticos. Ela foi derrotada.
Os políticos entraram. Ela assumiu a Presidência da
República, e o primeiro embate foi com o Sr. Gabrielli.
E ele caiu fora, ele saiu.
Ela botou alguém que eu sempre vi com excepcional capacidade de conhecimento, de seriedade e
de dignidade, que é a atual Presidente da Petrobras
– sempre. Nunca vi uma linha. Aliás, vim à tribuna,
botei no céu, achei uma maravilha; embora, cá entre
nós, nos depoimentos que ela fez aqui no Senado, não
sei – não sei se eu é que estou ficando velho –, mas,
para mim, ela quase que não disse nada com nada. E
alguma pergunta mais dura que era feita, ela se virava
para o rapazinho lá, que deve ser um assessor dela
especial, e ele é que explicava, porque ela não sabia:
“O que é mesmo isso?” E ele dizia o que era.
Mas eu estou falando isso apenas para dizer o
seguinte: o Sr. Gabrielli, Presidente da Petrobras do
Lula, vem, há tempo, discutindo, pedindo para que não
saísse o leilão, dizendo que estava errado – e, cá entre
nós, é o Presidente, ele está muito mais a par do que
a outra que entrou agora. E é PT, está lá no governo
da Bahia! É PT, não é dissidente, não saiu fora! Saiu,
inclusive, da Petrobras numa boa; seria, em tese, candidato a governador da Bahia! Ele não tem problema
com nada. Não é um cara que saiu, que está magoado,
que se revoltou e foi para outro partido. Não! Está no PT,
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dentro do PT, está lá no governo da Bahia, Secretário
da Bahia, candidato a governador pelo PT da Bahia.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Desde o início, não é agora. Desde o início, ele
vem dizendo “não” a esse tipo de leilão. “Não está certo, não deve ser feito”.
Eu defendi, quando nós convocamos a Presidente
da Petrobras, que viesse talvez junto o Gabrielli, para
os dois falarem, um e o outro. Os dois entendiam de
tudo, os dois conheciam tudo, não era oposição nem
situação, os dois eram PT, os dois eram do Governo.
Hoje, “Gabrielli dispara fogo amigo sobre Dilma
e Graça” – Graça é a Presidente da Petrobras. E o
que ele diz?
“O ex-presidente da Petrobras soltou chumbo sobre a estratégia do Governo e da estatal na oferta do
Campo de Libra, a maior jazida de petróleo já descoberta no Brasil. O momento da realização do leilão foi
inoportuno”, palavras dele. “O momento da realização
do leilão foi inoportuno”, disse José Sérgio Gabrielli à
Rádio 100, de Salvador. No lugar da Presidente Dilma
e de Graça, ele faria tudo diferente.
E continua o Sr. Gabrielli: “No ano que vem e com
um bônus de entrada menor’ – ensinou – ‘haveria mais
competição e prestações maiores para o Governo. Foi
bom, mas poderia ter sido muito melhor” – é presidente
da Petrobras durante todo o governo do Lula.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS) – Eu não sei, Sr. Presidente, há gente que diz
que o leilão tinha que ser feito por esses R$15 bilhões,
que seria essencialmente necessário para conduzir
o Governo neste seu momento final. Eu não acredito
nisso. Sinceramente, não me passa pela cabeça uma
ideia como essa.
Há outros que dizem que a “mãe do PAC” foi uma
ótima tese de campanha para a vitória dela como Presidente, mas que a “mãe do PAC” até agora, três anos
praticamente, não gerou filhos positivos, não gerou
fatos concretos. Claro que é um fato concreto o Brasil
ser sede da Copa do Mundo. Mas, do Governo, além
dos gastos que estão sendo feitos nos aeroportos e
nos campos de futebol, pouco se pode dizer. Então,
esse é o caminho.
Eu não sei, mas, sinceramente, eu acho pouco
esclarecimento.
E o que este meu discurso quer mostrar, Sr. Presidente, é que, como o negócio veio vindo lá de trás e
como, há vinte anos, é PT e PSDB – Fernando Henrique, Fernando Henrique, Lula, Lula, Dilma – e, em
tese, agora, é PT e PSDB, ninguém investiga ninguém.
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Foi o que aconteceu na CPI do Cachoeira. O
acordo foi feito entre o PT e o PSDB, e o PMDB entrou de gaiato junto, porque não tinha nada a ver com
isso. E arquivaram tudo. Arquivaram! A CPI foi feita em
cima de um dossiê que veio da Polícia Federal e dos
procuradores que já dizia tudo. A CPI é feita em cima
de uma denúncia. Feita a denúncia, vamos investigar
o que é verdade e o que não é verdade, o que existe e o que não existe. Nesse caso do Cachoeira, não
houve uma denúncia, pois eram coisas comprovadas,
absolutamente provadas. E o trabalho da CPI foi engavetar, não deixar abrir.
O fato é este: os dois grandes Partidos, PSDB e
PT, e o PMDB, que, durante oito anos, era aliado do
Lula e que, nos últimos anos, é aliado do PT, fica meio
neutro nessa questão. Mas a verdade é que o Congresso não faz nada.
E eu votei na Presidente Dilma, eu subi nesta tribuna várias vezes mostrando a firmeza da Presidente
Dilma, as demissões dos vários Ministros, ao contrário
do Fernando Henrique, ao contrário do Lula, que não
demitiram ninguém. Escândalo provado, comprovado,
manchete... Não!
Inclusive, todo o mensalão começou com o caso
que apareceu na televisão. Eu fui ao Presidente Lula
e disse: “Demita, Presidente!” Ele não demitiu. “Crie a
CPI!” Ele não deixou criar. Tivemos que entrar no Supremo, que mandou criar, mas levou um ano. Um ano
depois, quando criamos a CPI, não era mais aquele
caso. Era o mensalão, era uma série de irregularidades. Aí entrou a Presidente Dilma. Demitiu, tomou uma
série de medidas positivas, concretas, que davam uma
linha de pensamento e de sentimento.
Agora, o que eu vejo é que essa questão é séria demais.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB
– RS) – Infelizmente, não podemos levar em conta
a oposição, porque a oposição é isolada: é o Simon,
é o Requião, porque em conjunto não diz nada. E o
Governo não diz nada. Precisa vir o Sr. Gabrielli, ex-Presidente, denunciar e dizer – ele estava lá dentro
– que a coisa está completamente errada.
Olha, Sr. Presidente, com oitenta e tantos anos
de idade, nesta Casa desde 1978, eu me pergunto o
que fazer. Eu vejo coisas positivas: o mensalão é positivo, a Lei da Ficha Limpa que nós votamos é positiva,
é positivo a mocidade voltando para a rua, como está
voltando, apesar de esses irresponsáveis mascarados
se meterem. Aliás, não sei por que a polícia não age
com relação a eles. Em várias cidades e capitais do
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Brasil, estão fazendo leis estaduais proibindo cidadão
mascarado carregando suporte para quebrar o patrimônio de andar pelas ruas. Quando um cara com um
machado ou uma barra de ferro deste tamanho caminha até o Palácio do Itamaraty e quebra os vidros ou
chega à prefeitura do Rio de Janeiro e arrebenta com
tudo, alguma coisa precisa ser feita.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Presidente Dilma, V. Exª estava eufórica porque
os seus índices de pesquisa estavam lá em cima, mas
com os casos que aconteceram envolvendo o Governo, eles baixaram terrivelmente. V. Exª ficou ansiosa.
Mas agora os seus índices estão subindo, e, como
diz a imprensa, V. Exª é só sorriso e só manda beijos
para o Brasil. Que bom! Mas eu acho, Presidente, que
casos como esses a senhora deveria analisar melhor.
Eu não tenho dúvida. Não eu, mas qualquer cidadão
com lógica, com raciocínio.
Eu tenho certeza, Senador Paim, de que, se V.
Exª estivesse na Presidência da República, neste caso,
a primeira coisa que V. Exª faria seria chamar a Graça,
Presidente da Petrobras, e o Grabielli, ex-Presidente,
e deixar os dois falarem. Aí eu vou ver; vejo um e vejo
o outro e vou analisar.
A Presidente não fez isso. Não parou dois dias,
não fez o adiamento de 15 dias, e terminou acontecendo o que aconteceu. O que era considerado o leilão
mais espetacular, o maior do mundo, fora abertura e et
cetera e tal, na verdade, durou um minuto. “Está aberta...”. Aí o cidadão se levanta, sai, pega o envelope e
coloca, e mais ninguém. Um se apresentou.
Eu não sei. Pelo respeito que eu tenho pelo estilo da Presidente Dilma, não passa pela minha cabeça
dizer que eu imagino que a Presidenta tenha qualquer
coisa de comprometimento pessoal com as coisas que
não estão certas. Mas que ela podia ter pensado mais,
refletido mais e, de certa forma, pode, ela pode. Ela
foi mal, e nós, Congresso Nacional, fomos pior ainda.
Deus nos proteja, apesar de sermos assim!
Obrigado, Presidente, pela sua tolerância. Saiba
que eu tenho por V. Exª um respeito muito grande, pela
sua dignidade e pela sua competência.
Muito obrigado, meu querido Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Simon, não poderia ser
diferente. Sabemos que todo o Brasil escuta seus pronunciamentos. Por isso, foi dado o tempo para que V.
Exª construísse, constituísse e terminasse todo o seu
pronunciamento.
Senador Anibal Diniz, agradeço a V. Exª, que, pacientemente, esperou todos os oradores para, neste
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momento, subir à tribuna. V. Exª terá o mesmo tempo
concedido ao Senador Pedro Simon.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Exmº Sr. Presidente, Senador Paulo Paim,
senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, vou utilizar a primeira parte do meu
pronunciamento de hoje para compartilhar uma preocupação em relação a uma situação que vem trazendo
grande dificuldade e sofrimento a milhares de famílias
do Acre e de outros Estados do Brasil.
Estou me referindo ao bloqueio, realizado pela
Justiça acriana, das atividades da empresa conhecida
como TelexFREE.
Por decisão proferida em 18 de junho de 2013,
pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco,
a empresa teve suas atividades suspensas e todas as
suas contas correntes bloqueadas.
Com o bloqueio dessas contas, ficaram retidos
os recursos de milhares de divulgadores, num valor
aproximado de R$600 milhões.
Ocorre, Sr. Presidente Paulo Paim, que a decisão
pegou de surpresa milhares de pais de família. Entre
70 e 100 mil pessoas, conforme dados apresentados
pelos próprios divulgadores, foram atingidas por essa
decisão. São pessoas simples, pessoas que tentavam, de boa-fé, participar de um tipo de investimento
que poderia se converter em uma possibilidade real
de aumento de renda, como vinha acontecendo com
muitas outras pessoas que haviam aderido ao sistema
há mais tempo. Essas pessoas alimentavam o sonho
de uma renda maior e de uma vida melhor. Muitas
dessas pessoas se desfizeram de bens particulares e
de suas minguadas economias para fazerem parte do
empreendimento. Alguns chegaram a contrair empréstimos com a esperança de saldá-los com os ganhos
que viriam mensalmente da aplicação.
A situação, não tenho dúvida, requer do Ministério Público e do Poder Judiciário do Acre uma
atenção urgente e especial. É preciso criar todas as
condições possíveis para que a magistrada encarregada do caso possa dedicar-se exclusivamente a ele,
considerando o grande volume de processos que fica
a cargo de cada juiz no Acre ou em qualquer outro
lugar do Brasil.
É importante destacar que, de acordo com a
própria juíza encarregada do caso, durante entrevista
dada a um telejornal local, esse é o maior processo
da carreira dela. Ela está trabalhando com o processo
de maior importância na sua vida por se tratar de algo
que envolve milhares de pessoas.
Assim, Sr. Presidente, resta-nos apelar ao Judiciário acriano para que este processo não entre nas
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estatísticas daqueles que se arrastam anos e anos
sem uma solução. Se isso vier a acontecer, certamente, ocasionará prejuízos irreversíveis a milhares
de pessoas.
Exatamente por entender desta forma que o Senador Jorge Viana chegou a se manifestar através do
Facebook. Sua posição foi noticiada com destaque tanto no site Ac24Horas, do Acre, quanto nos jornais de
circulação no Estado do Acre, sendo que ela hoje foi
notícia também num site de grande repercussão nacional, porque o Senador Jorge Viana também expressou
sua opinião de que os divulgadores, as pessoas que
fizeram o investimento de boa-fé têm o direito de ter
ressarcido o seu investimento, o seu dinheiro.
Na próxima segunda-feira, o Senador Jorge Viana estará em Rio Branco e fará uma reunião com o
Deputado Moisés Diniz e alguns dos divulgadores da
TelexFREE na busca de um caminho que possa contribuir de alguma forma para encontrar uma solução.
Uma proposta que surge do movimento e que
nos parece razoável e que, certamente, traria algum
alívio para os divulgadores seria a proposta de que a
juíza estudasse a possibilidade de liberar o dinheiro
dos divulgadores que entraram nos últimos três meses antes da paralisação das atividades da empresa.
Segundo o entendimento dessas pessoas que
estão à frente do empreendimento, que contam com
o apoio inclusive do Deputado Moisés Diniz, se houver um jeito de a juíza decidir pela liberação desses
recursos, do dinheiro dessas pessoas que compraram
o produto nos últimos três meses antes da paralisação das atividades da Telexfree, próximo a 90% dos
investidores serão beneficiados com isso. Nunca é
demais lembrar a frase atribuída a um dos maiores
juristas brasileiros, Ruy Barbosa, que disse: “A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada
e manifesta.”
Se o processo foi motivado com o intuito de defender os interesses dos divulgadores, das pessoas
humildes que estavam fazendo os seus investimentos,
é preciso reconhecer que essa demora está trazendo
grandes prejuízos a essas mesmas pessoas.
Por fim, gostaria de destacar que estive reunido
há poucos dias, quando estava em Rio Branco, com
algumas das pessoas que tiveram os seus valores
apreendidos, entre elas um dos líderes do movimento
no Estado do Acre, o Sr. Shawke Lira. E, de acordo
com ele, a empresa que ele dirige tem se colocado
sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas
sobre suas atividades e tentando ajudar naquilo que
for possível para a solução do caso.
Quando o assunto está sob a responsabilidade
da Justiça, só nos resta confiar no trabalho da Jus-
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tiça e ficamos na esperança de que haja bom senso
e uma decisão que contribua de alguma forma para
aliviar o sofrimento dessas pessoas que fizeram de
boa-fé o seu investimento e viram depois os seus
valores sendo bloqueados por decisão da Justiça. E
nós esperamos que haja bom senso e uma decisão
que contribua, de alguma forma, para aliviar o sofrimento dessas pessoas que estão sendo prejudicadas
pela decisão da Justiça em bloquear os recursos e
as contas da Telexfree.
Eu creio que a Justiça deva ter algum mecanismo para fazer com que o dinheiro investido por essas
pessoas nesse empreendimento, que foi colocado sob
suspeita através da decisão da Justiça, que foi feito
de boa-fé, seja devolvido, porque elas estão a clamar
essa posição da Justiça.
Já faz quatro meses que essa situação se arrasta, e nós esperamos, sinceramente, que ela tenha
uma solução e que essa solução traga algum alento
a esses milhares de pessoas que estão aguardando
uma decisão da Justiça.
Sr. Senador Paim, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, eu gostaria também de fazer uma
referência ao debate que realizamos hoje aqui com a
presença do Ministro Guido Mantega, quando pude
ter a oportunidade de colocar algumas questões relacionadas à situação do Pacto Federativo no Brasil.
Foi um debate de altíssimo nível que nós fizemos durante quase quatro horas aqui, no plenário do
Senado, com a presença do Ministro Guido Mantega,
com a presença de dois governadores, o Governador
de Alagoas e o Governador do Mato Grosso, e também tivemos a presença dos Senadores proponentes,
e muitos outros Senadores tiveram a oportunidade de
se pronunciar a respeito. E nesse momento foi possível
a gente mostrar o quanto os Estados da Federação
estão necessitando de um tipo de atenção especial
da União, na busca de recursos para a sobrevivência,
para o custeio mesmo.
Eu pude conversar com o Governador Tião Viana
hoje e também tive a oportunidade de conversar com
o Secretário de Fazenda do Acre. E ele mostrou que,
ano a ano, nós temos tido uma redução importante
dos repasses de FPE, aquilo que é programado no
Orçamento Geral da União acaba não indo integralmente, e isso tem acontecido de 2009 para cá com
total frequência.
Em 2009, houve uma redução aproximada de
10%; em 2010, uma redução semelhante.
Em 2009, a redução foi de 15,5%; em 2010, de
8,3%; em 2011, de 4,86%; em 2012, de 11,72% e, em
2013, que ainda não acabou, o acumulado até o presente momento chegou a 8,89%.
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Então, Senador Paim, com esses números colocados, nós temos que tornar público, não tem jeito.
Os Estados sofrem muito com isso. Imagine só um
Estado pobre, como o Acre, chegar ao final do ano
e contabilizar um valor entre 9% e 12% a menos no
seu FPE.
Como é que o Estado vai fazer, qual é o milagre que ele vai fazer para dar conta de todas as suas
responsabilidades e garantir o pagamento em dia dos
servidores, uma vez que a Lei de Responsabilidade
Fiscal inclusive coloca qual é o limite do investimento
com pagamento dos servidores.
Na medida em que há redução da receita corrente líquida, obviamente, o comprometimento fica maior.
Quer dizer, a situação do Estado vai ficando ruim de
todas as formas. E o outro aspecto também que foi
levantado com veemência por vários Senadores, e
também pelos governadores, diz respeito ao endividamento, ao comprometimento que os Estados têm
da sua receita líquida com o pagamento das dívidas.
Mês a mês os Estados, ao receberem o seu fundo de participação, têm já reduzido, descontado um
percentual significativo, que já fica automaticamente
comprometido com o serviço da dívida.
Então, é preciso encontrar um caminho para
que esse comprometimento com a dívida seja menor,
para que os Estados tenham algum fôlego para realizar investimentos. Realizando esses investimentos,
naturalmente eles vão, além da geração de empregos, além da arrecadação de impostos, poder executar um plano de desenvolvimento, o que hoje está
seriamente comprometido por conta das dificuldades
que os Estados brasileiros e os Municípios brasileiros
estão enfrentando.
E vale a pena ressaltar, Senador Paim, que, na
exposição do Ministro Guido Mantega, ele mostrou
a saúde financeira, a saúde institucional do Brasil,
e mostrou inclusive que o Brasil está em posição de
destaque no que diz respeito ao endividamento subnacional muito melhor do que os principais países da
Europa, do que o Japão, os Estados Unidos, a China.
O Brasil está numa condição muito melhor.
E aí eu fiz referência ao Ministro Guido Mantega
à situação absolutamente confortável em que estamos
também no plano internacional no que diz respeito ao
nosso percentual de desemprego. Nossa taxa de desemprego atingiu a menor da história.
Hoje temos 5,3% de taxa de desemprego – é
praticamente pleno emprego no Brasil. E isso é um
dado que nós podemos comemorar principalmente
a partir das políticas acertadas, adotadas pelo Presidente Lula, e que têm tido continuidade agora, com a
nossa Presidenta Dilma.
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Então, o Brasil está bem, apesar de todos os
desafios que tem pela frente; apesar da crise terrível
que vem enfrentando tanto a Europa quanto os Estados Unidos desde 2009 – essa crise não passou,
ela está presente –, mas ainda assim o Brasil tem se
saído muito bem.
Agora, os Estados estão sofrendo muito. Por quê?
Porque a solução que o Governo brasileiro encontra
para fazer com que a crise não signifique desemprego em massa tem sido desonerações de alguns setores. Quando se reduz o imposto para o fabricante
de automóveis, automaticamente reduz-se também o
imposto arrecadado que vai ser dividido depois e vai
chegar em forma de FPE para os Estados e de FPM
para os Municípios.
Dessa maneira, há uma solução importante para
manter a empregabilidade da indústria nacional, mas,
ao mesmo tempo, criam-se dificuldades para os Estados e Municípios. Assim, nós precisamos encontrar
uma forma de compensação e, nesse sentido, a gente
tem que apostar na equipe econômica do Governo e
na nossa capacidade, enquanto representantes das
unidades da Federação, de buscar saídas, de buscar
a solução legislativa mais adequada para que a Federação seja protegida e para que os Estados, as unidades da Federação, encontrem um caminho adequado
de sobrevivência.
Dessa forma, Senador Paulo Paim, nós tivemos
um debate de altíssimo nível hoje e isso vale a pena
ser ressaltado; faz parte do esforço que está sendo
construído para que o Senado dedique alguns momentos para debates temáticos em profundidade. E
hoje nós tivemos esse debate em profundidade sobre
o Pacto Federativo.
Certamente quem acompanhou essas discussões pôde ver de perto o quanto os Senadores estão
envolvidos na busca de uma solução. Certamente a
gente haverá de encontrá-la, no sentido de fazer com
que a participação dos Estados seja um pouco mais
cuidadosa. E que nós Parlamentares tenhamos o cuidado de não criar leis que impliquem maior oneração
dos Estados da Federação. A gente tem que evitar o
máximo possível aprovar leis que vão implicar maiores
custos para os Estados e Municípios, porque eles já
estão passando por extremas dificuldades, precisam
de uma atenção especial do Governo Federal e também dos seus representantes aqui no Senado Federal.
Para concluir esse meu pronunciamento, Senador Paim, eu gostaria de falar que estive, na última
segunda-feira, em Rio Branco, com o Prefeito Marcus
Alexandre, participando do início de um curso que o
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Sebrae está oferecendo para todos os comerciantes
que vão ter um estabelecimento comercial dentro do
shopping popular que será construído em Rio Branco.
Pudemos ter contato com pelo menos 300 desses comerciantes, que estão fazendo um trabalho exemplar
em parceria com o Prefeito Marcus Alexandre, no sentido de tomar todas as decisões que dizem respeito a
esse shopping popular.
Esse shopping popular é fruto de um esforço do
Senador Jorge Viana, junto comigo, aqui em Brasília,
e do Prefeito Marcus Alexandre. Rodamos pelos ministérios, conseguimos, junto ao Ministério do Turismo,
esses recursos que estão sendo já licitados para construção do shopping popular em Rio Branco.
Foi muito gratificante perceber que há uma organização que dá um ânimo diferente para todos esses
comerciantes. Eles estão participando de todos os
processos, desde a definição do modelo arquitetônico,
físico do shopping, do prédio, até a forma como eles
estão se organizando para ter estabelecimentos padrões, cada box com suas características especiais.
Nesse sentido, está havendo um esforço tremendo,
com a participação, inclusive, da Caixa Econômica
Federal, que vai proceder aos microfinanciamentos
para que esses comerciantes possam equipar devidamente seus estabelecimentos, quando o shopping
estiver concluído.
Então, quero cumprimentar aqui o Prefeito Marcos Alexandre pela forma adequada, pela organização
que ele tem estabelecido, para garantir nesse shopping
popular, quando pronto, um espaço em que o comércio
de Rio Branco vai ter algo de especial. Porque antes
eram os camelôs, eles ficavam no chamado camelódromo e, agora, com a construção do shopping, eles
vão ter uma loja, uma lojinha dentro do shopping para
fazerem os seus negócios. Isso tudo de maneira muito
organizada, muito humanizada, e os cursos que serão
oferecidos ao longo desse período até a construção
do shopping vão exatamente permitir que o shopping
tenha uma atratividade especial e possa ser plenamente viável para essas pessoas.
Tenho certeza de que eles haverão de ter muito
sucesso porque são pessoas de luta, pessoas de fé,
pessoas de responsabilidade. Tenho certeza de que
Deus vai abençoar cada um desses empreendimentos
e essas famílias que farão parte do shopping popular,
certamente, vão ter muito sucesso na vida.
Gostaria, Sr. Presidente, para concluir, dizer que,
na próxima segunda-feira, vou fazer uma visita com a
equipe da Petrobras à P-56, que é uma unidade do
tipo semissubmersível, com capacidade diária para
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processar 141 mil barris de petróleo e comprimir 6 milhões de metros cúbicos de gás. Essa unidade P-56
pertence ao Módulo 3 do desenvolvimento do Campo
de Marlim Sul, localizado na Bacia de Campos, no Rio
de Janeiro, está ancorada em profundidade de 1.670
metros e tem, no total, 21 poços a ela ligados, sendo
10 produtores e 11 injetores de água. A exportação de
óleo e gás da plataforma se realiza por meio de dutos
submarinos acoplados à unidade.
A P-56 foi lançada em 3 de junho de 2011 com
a presença da Presidenta Dilma e iniciou sua produção em 16 de agosto daquele mesmo ano, a uma distância de 118 quilômetros da costa do Rio de Janeiro.
Foi construída de forma modular e é composta pelo
deckbox, que tem base do convés, e um casco construído em módulos.
O casco da nova plataforma é 100% brasileiro. Foi
construído no Estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis,
e resultou da união dos blocos de aço fabricados pelo
próprio estaleiro e pela Nuclep, em Itaguaí.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – A união do casco com o topside, processo
chamado de deck mating, uma das atividades mais
complexas, ocorreu sem qualquer imprevisto em outubro de 2010.
Estarei, então, Senador Paulo Paim, na próxima segunda-feira, juntamente com a equipe da Petrobras – acho que deverão estar também o Senador
Raupp e, se não me engano, a Senadora Vanessa –,
fazendo uma visita à P-56, justamente para entender
como é feito esse processamento de petróleo e gás
pela Petrobras, exatamente na Bacia de Campos, no
Rio de Janeiro.
E espero, com o aprendizado que adquirir nessa
missão, que vai durar todo o dia de segunda-feira e
parte da terça-feira, poder fazer um relato aqui de todo
esse processo na próxima semana.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Quero também aproveitar para avisar ao Governador Tião Viana, que hoje dorme lá no Município de
Tarauacá e amanhã cedo tem uma viagem de pelo
menos cinco horas de barco pelo Rio Gregório até a
aldeia Yawanawá, onde S. Exª participará do Festival
dos índios Yawanawás, no Rio Gregório, lá, depois de
Tarauacá...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O Senador Jorge Viana vai acompanhá-lo ou não?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Ah! O Senador Jorge Viana está indo hoje à
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noite. Pega um voo hoje à noite comigo até Rio Branco;
depois, pega outro voo, amanhã cedo, até Tarauacá
e também segue nessas embarcações, pelo menos
cinco ou seis horas de barco até chegar ao alto Rio
Gregório, aonde acontecerá o Festival Yawanawá, um
dos festivais mais bonitos.
Eu já tive oportunidade de vê-lo uma vez. Realmente, é um festival muito impactante de um povo, o
povo Yawanawá, que já teve praticamente destruídos
os seus traços culturais, mas realizou um trabalho de
resgate da sua identidade histórica e cultural, e hoje
eles têm um festival que mostra tudo o que eles praticam nos seus ritos, as suas crenças, as suas danças,
as suas formas de se alimentarem. Tudo isso acontece no Festival Yawanawá, que vai ocorrer amanhã e
depois, com a presença do Senador Jorge Viana, bem
lembrado, e do Governador Tião Viana, que também
foi com sua equipe. Acho que estará presente também um dos pais da Bossa Nova, João Donato, que é
acriano e estará também no Festival Yawanawá, neste
fim de semana.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu fiz o aparte porque o Senador
Jorge Viana pediu que eu justificasse amanhã, e eu
o farei na abertura da sessão, por que ele não estará
aqui. Agora eu vou ampliar; vou justificar a ausência
dele amanhã, sexta-feira, e também a de V. Exª, cumprindo uma justa missão lá.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – Eu não estarei lá porque tenho de cumprir uma
agenda em Rio Branco, mas certamente vou agendar
com o Cacique Bira outra oportunidade para estar lá
entre os índios yawanawá, do Rio Gregório.
Certamente, eles serão muito bem acolhidos
porque esse é um povo que tem um carinho todo especial. É o povo da queixada, que vai receber muito
bem os nossos visitantes que vão participar do Festival Yawanawá, o Festival Yawa, do povo yawanawá,
lá no Rio Gregório.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós nos veremos na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Daqui a pouco V. Exª estará viajando?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Então, o Senador Wellington Dias
vai falar e depois vai presidir.
Senador Wellington Dias...
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Enquanto o Senador Wellington Dias vem à tribuna, faço a seguinte leitura.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designa o Senador Ruben Figueiró para integrar, como suplente, a
Comissão de Serviços de Infraestrutura, nos termos
do Ofício n° 175, de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício:
Oficio nº 175/13 – GLPSDB
Brasília, 24 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ruben
Figueiró para integrar como suplente a Comissão de
Serviços de Infraestrutura.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Anibal Diniz, se V. Exª
puder ficar alguns minutos aqui, enquanto o Senador
Wellington dá a entrevista, eu vou usar da tribuna.
Em seguida, ele vem presidir, e V. Exª viaja.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Anibal Diniz, Senador Wellington
Dias, vou falar de um tema que preocupa a todos, que
é a evasão escolar. O art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que a educação é dever
da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tendo,
como finalidade, o pleno desenvolvimento do educando,
bem como seu preparo para o exercício da cidadania
e a sua qualificação para o trabalho.
Lamentavelmente, temos visto repetidas vezes,
ainda estamos muito longe de cumprir o determinado
pelo texto legal. Reconhecemos que avançamos a
partir do governo Lula e do Governo Dilma, mas é necessário que a gente invista ainda mais na educação.
Em termos de qualidade, a educação brasileira
tem-se mostrado ainda distante daquilo que todos nós
gostaríamos. Exames internacionais têm repetidamente
mostrado que os estudantes brasileiros, ainda no contexto internacional, estão longe daquilo que todos nós
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gostaríamos. Adicione-se a isso o fato de que existe
uma discrepância entre os resultados obtidos por alunos de escolas privadas de um lado e os alunos de
escolas públicas do outro.
A nossa posição não é das melhores entre os
latino-americanos. Além disso, a educação brasileira é explicitada pela evasão escolar, essa é a grande
questão, que atinge níveis que comprometem qualquer
esforço para o ensino de qualidade. Segundo pesquisa
conduzida em 2012 pelo PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento), o Brasil ainda tem
uma taxa de abandono escolar muito grande. Hoje
o Brasil ainda tem 24,3% de abandono escolar, fica
atrás da Bósnia, São Cristóvão e Nevis, no Caribe.
Em comparação com o restante da América Latina, o
País está melhor do que a Guatemala, a Nicarágua,
que ainda são países pequenos da América Central.
Se olharmos mais perto e compararmos com nossos
vizinhos sul-americanos, com realidade mais próxima
à nossa, podemos perceber o tamanho do problema
que ainda temos que enfrentar. A evasão escolar no
Chile é de 2,6%; na Argentina, é de 6,2%; no Uruguai,
de 4,8%; enquanto a nossa é de 24,3%.
Historicamente, a escola brasileira tem-se mostrado, infelizmente, ainda pouco eficaz em manter a
criança e o adolescente na escola.
Escrevendo em 1980, a pesquisadora Barbara
Freitag observava que, em 1960, de mil alunos que
entraram na primeira série do ensino fundamental,
apenas cinquenta e seis conseguiram alcançar o primeiro ano universitário em 1973.
Isso, segundo ela, representava 44% de evasão
no primeiro ano primário, 22% no segundo e 17% no
terceiro ano primário.
Escrevendo vinte anos depois, em 2000, pesquisa publicada pela revista Exame informava que,
de cem crianças que entravam na primeira série,
apenas sessenta e seis chegavam ao final do ensino fundamental.
Mais recentemente, pesquisa conduzida pelo
IBGE apontava que, em 2011, o problema tinha adquirido uma nova face, afetando, principalmente – mas
diminuindo, naturalmente –, alunos do ensino médio.
Na faixa etária entre 15 e 17 anos, 23,6% não
estudam. Além disso, 70,2% dos que abandonam a
escola o fazem entre o 7º ano do ensino fundamental
e o ensino médio.
O primeiro problema relaciona-se com a dificuldade em conciliar educação com trabalho. Muitos dos
nossos jovens adolescentes precisam trabalhar: se-

98

75820 Sexta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

gundo a pesquisa, 33,8% dos que estudam no Brasil
trabalham.
Preocupante, ainda, é a pesquisa mostrar que o
estudante brasileiro vê a educação como um estorvo.
Um em cada cinco estudantes afirma, frequentemente,
que ir à escola tem um único objetivo para ele, conseguir um diploma a mais, mas não vê muito sentido
na educação.
Ana Paula Corti, professora do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, defende que, “embora um dos objetivos do ensino médio
seja a formação para o trabalho, o currículo não dialoga
com isso, nem em termos de conteúdo, nem enquanto
suporte na transição para o mundo profissional”.
A professora observa, ainda, que “o estudante
desse nível almeja um apoio para delinear seus projetos de vida. Deseja realizar uma síntese de seu percurso escolar e definir os rumos a serem trilhados daí
em diante. E esse é certamente um aspecto ausente
na escola”.
Em outras palavras, há dissonância entre as expectativas do aluno e aquilo que é oferecido pela escola.
Outro ponto de muita importância lembrado
pelos estudantes é que o ambiente escolar não favorece o ensino. A desorganização e a indisciplina
são indicadas pelos próprios alunos como fator de
prejuízo para eles.
Na pesquisa do IBGE, 76,7% informam que seus
colegas de classe fazem muito barulho e bagunça, a
ponto de prejudicar as aulas.
Em termos do que mantém o aluno em sala,
destaque para a importância das amizades, um fator
de incentivo à permanência na escola, e o papel do
professor, um estímulo para que o aluno complete a
sua educação no ensino médio, aquilo que é positivo.
Se a pesquisa nos dá uma imagem do que os
estudantes pensam, creio que é necessário ir além e
investigar o porquê da evasão escolar e do consequente fracasso desses alunos.
Parece-me, assim, que existem outros elementos
que também devem ser ponderados.
Há 30 anos, a pesquisadora Zaia Brandão apontava que “o fator mais importante para compreender
os determinantes do rendimento escolar é a família do
aluno, sendo que, quanto mais elevado o nível de escolaridade da mãe, mais tempo a criança permanece
na escola e maior é o seu rendimento”.
Além da família, cujo papel na educação é insubstituível, vários outros pesquisadores apontam que
a classe social também implica desempenhos distintos
na vida escolar.
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Paulo Meksenas informa que a evasão escolar
está ligada às questões sociais. Segundo ele, “obrigados a trabalhar para sustento próprio e da família,
exaustos da maratona diária e desmotivados pela baixa qualidade do ensino, muitos adolescentes desistem
dos estudos sem completar o curso secundário”. Vão,
simplesmente, trabalhar.
Essa percepção de Meksenas é corroborada
pela pesquisa do IBGE, que aponta que o aluno do
ensino médio prefere entrar no mercado de trabalho
a estudar.
Rapidamente, Sr. Presidente, eu levanto aqui
que o estudo “Motivos da evasão escolar”, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, em 2009, avança
um pouco mais ao tentar quantificar os motivos que
levam à evasão.
A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sugere
que existem três razões principais que levam ao abandono escolar: a primeira, com 10,9%, é a dificuldade
de acesso a escola; a segunda é a necessidade de
trabalho e geração de renda, com quase 30%; a terceira, por fim, é a falta de interesse do próprio aluno,
com 40,3%.
Em suma, há evidências de que há um abismo
entre o que a escola oferece e aquilo de que o aluno e a família precisam e que desejam. Esse é um
ponto fundamental que creio ser merecedor de maior
atenção.
Talvez seja o ponto central a respeito do qual devamos pensar: não apenas a evasão, mas, sobretudo,
o que desejamos para a educação brasileira. A evasão
é um sintoma, dentre vários. A resposta, talvez, seja
encontrar uma escola mais próxima à comunidade,
com mais contato com a família.
Ademais, seria preciso imaginar um currículo
mais enxuto, com mais vínculos com o mundo prático
e com os próprios desejos do aluno, ou seja, ter uma
formação que o prepare para o mercado de trabalho
e para os desafios da vida adulta.
Sr. Presidente, no relatório do PNUD, que citei no
início deste pronunciamento, existem algumas recomendações para o Brasil. Segundo o organismo internacional, cabe ao Brasil investir em “políticas educacionais
ambiciosas”, haja vista que o aluno brasileiro tem, em
média, menos anos de estudos do que a maioria dos
seus vizinhos.
Para efeito de comparação, o brasileiro tem em
média 7,2 anos de vida escolar, enquanto a média
latino-americana é de 7,8.
Ademais, é preciso, também, maior envolvimento
da comunidade, de modo que Conselho Tutelar, Minis-
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tério Público, redes estaduais e municipais e famílias
se envolvam na questão e garantam que o aluno continue a frequentar a escola.
Nos últimos dias, a própria imprensa e os telejornais transmitiram imagens de crianças destruindo
carteiras em sala de aula no Distrito Federal e também,
infelizmente, lá em Passo Fundo, no meu Rio Grande
do Sul. São cenas que mostram o quanto a escola está
desconectada da sociedade. As próprias crianças são
incapazes de perceber o que estão destruindo: estão
destruindo o seu futuro, o seu próprio patrimônio, que
tão duramente foi construído pela sociedade e por
seus pais, pelo Estado, no mínimo com o dinheiro do
contribuinte.
A escola, como as imagens teimam em mostrar,
têm pouco ou nenhum significado para o aluno. Isso
é um fato dramático, que nos causa enorme preocupação e angústia.
É fundamental que a escola se torne extensão
da casa do brasileiro, pela qual tenhamos respeito,
cuidado, dedicação, carinho e – por que não dizer –
amor. Isso é tarefa para todos nós, Estado, famílias e
sociedade civil.
São necessárias, realmente, como aponta o
PNUD, políticas educacionais ambiciosas.
No momento, o Congresso discute o Plano Nacional de Educação, e creio, sem sombra de dúvida, que
se trata da principal política pública para o século XXI.
Uma educação ruim tem reflexos por várias décadas.
O atraso educacional brasileiro não é apenas em
relação aos países mais desenvolvidos, mas também,
como eu diria aqui, em relação à América Latina. A
baixa qualidade da educação onera principalmente
os mais pobres, os mais desfavorecidos, aqueles que
mais dependem do Estado. Os mais ricos estão em
escolas particulares e são muito menos afetados por
esse tipo de problema.
Na educação, o Brasil tem vivido uma espécie
de apartheid social, em que os mais pobres são condenados a permanecer em pior situação, em razão da
baixa qualidade da escola. Avançamos, sim – e temos
de reconhecer -, com a questão das quotas e com o
ProUni, por meio dos quais os pobres passaram a ter
acesso à educação. Avançamos com as escolas técnicas, que mais do que quadruplicamos no Governo
Lula/Dilma. Avançamos com as universidades públicas,
que também mais do que triplicamos no Governo Dilma/Lula, Lula/Dilma.
Mas é preciso avançar mais, é preciso um pacto
com as futuras gerações. Elas dependem de nós e são
as mais frágeis porque ainda não têm voz. E para tanto,
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tenho de fazer uma convocação: convoco todos para
que tornemos a educação a prioridade número um da
política brasileira. Prioridade nº 1: saúde e educação.
Por isso, falamos tanto que parte dos recursos
do petróleo, do pré-sal, que os royalties têm de ser
destinados à educação. Queremos, agora, inclusive,
que parte das emendas, dos pareceres, do orçamento
impositivo, sejam destinados à educação.
Uma educação de qualidade é, sem sombra de
dúvida, o legado mais importante que podemos deixar
para nossos filhos e netos, enfim, para a geração do
presente, e, principalmente, para a geração do futuro.
Era esse, Sr. Presidente, o meu pronunciamento.
Procurei ser o mais rápido possível. Fiquei em torno
de 12 ou 13 minutos.
Peço a V. Exª que o publique na íntegra, como
manda o Regimento e a sabedoria de V. Exª.
SEGUE, NA INTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre Evasão escolar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o art. 2º
da Lei de Diretrizes Básicas da Educação determina que a educação é dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tendo como finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, bem como seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Lamentavelmente, temos visto repetidas vezes
que ainda estamos muito longe de cumprir o determinado pelo texto legal, o que é motivo de enorme preocupação para todos nós, brasileiros.
Em termos de qualidade, a educação brasileira
tem se mostrado deficiente em vários aspectos.
Exames internacionais têm repetidamente mostrado que os estudantes brasileiros obtêm piores resultados do que estudantes dos países desenvolvidos,
além de se saírem pior do que alunos latino-americanos.
Adiciona-se a isso o fato de que existe uma discrepância entre os resultados obtidos por alunos de
escolas privadas, de um lado, e de alunos de escolas
públicas, de outro.
Alunos de escolas públicas têm se mostrado, com
incômoda frequência, mal preparados, o que é fator
claro de comprometimento dos ideais de igualdade
que tanto pregamos.
Além disso, a falência da educação brasileira é
explicitada pela evasão escolar, que atinge níveis ver-
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dadeiramente assustadores e que compromete quaisquer esforços por um ensino de qualidade.
Segundo pesquisa conduzida em 2012 pelo PNUD
– Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –, o Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar entre os cem países com maior Índice de
Desenvolvimento Humano – o IDH. Com 24,3%, fica
atrás apenas da Bósnia e de São Cristovão e Névis,
no Caribe.
Em comparação com o restante da América Latina, o País está apenas melhor do que Guatemala e
Nicarágua, pequenos países da América Central.
Se olharmos para mais perto e compararmos com
nossos vizinhos sul-americanos, com realidades mais
próximas à nossa, poderemos perceber o tamanho do
problema que enfrentamos.
A evasão escolar no Chile é de 2,6%; na Argentina, é de 6,2% e no Uruguai é 4,8%. Enquanto a nossa,
repito, é de 24,3%.
Historicamente, a escola brasileira tem se mostrado muito pouco eficaz em manter a criança e o adolescente na escola.
Escrevendo em 1980, a pesquisadora Bárbara
Freitag observava que, em 1960, de mil alunos que
entraram na primeira série do ensino fundamental,
apenas cinquenta e seis conseguiram alcançar o primeiro ano universitário em 1973.
Isso, segundo ela, representava 44% de evasão
no primeiro ano primário, 22% no segundo e 17 no
terceiro ano primário.
Escrevendo, vinte anos depois, em 2000, pesquisa
publicada pela revista Exame informava que, de cem
crianças que entravam na primeira série, apenas sessenta e seis chegavam ao final do ensino fundamental.
Mais recentemente, pesquisa conduzida pelo
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– apontava que, em 2011, o problema tinha adquirido
uma nova faceta, afetando, principalmente, alunos do
ensino médio.
Na faixa etária entre 15 e 17 anos, 23,6% não
estudam. Além disso, 70,2% dos que abandonam a
escola o fazem entre o 7º ano do ensino fundamental
e o ensino médio.
O primeiro problema relaciona-se com a dificuldade em conciliar educação com trabalho. Segundo a
pesquisa, 33,8% dos que estudam e trabalham afirmaram ter repetido o ano uma ou mais vez.
Preocupante, ainda, é a pesquisa mostrar que o
estudante brasileiro vê a educação quase como um
estorvo.
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Um a cada cinco estudantes afirma frequentar a
escola com o único objetivo de obter o diploma, mas
sem ver muito sentido na educação.
Ana Paula Corti, professora do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo defende que, “embora um dos objetivos do ensino médio
seja a formação para o trabalho, o currículo não dialoga
com isso, nem em termos de conteúdo, nem enquanto
suporte na transição para o mundo profissional”.
A professora observa, ainda, que “o estudante
desse nível almeja um apoio para delinear seus projetos de vida. Deseja realizar uma síntese de seu percurso escolar e definir os rumos a serem trilhados daí
em diante. E esse é certamente um aspecto ausente
na escola”.
Em outras palavras, há dissonância entre as
expectativas do aluno e aquilo oferecido pela escola.
Outro ponto de muita importância lembrado pelos
estudantes é que o ambiente escolar não favorece o
ensino. A desorganização, a bagunça, a indisciplina é
indicada pelos próprios alunos como fator prejudicial.
Na pesquisa do IBGE, 76,7% informaram que
seus colegas de classe fazem bagunça a ponto de
prejudicar as aulas.
Em termos do que mantém o aluno em sala,
destaque para a importância das amizades, um fator
de incentivo à permanência na escola, e o papel do
professor, um estímulo para que o aluno complete a
sua educação no ensino médio.
Se a pesquisa nos dá uma imagem do que os
estudantes pensam, creio que é necessário ir além e
investigar o porquê da evasão escolar e do consequente fracasso da escola brasileira.
Parece-me, assim, que existem outros elementos
que também devem ser ponderados.
Há trinta anos a pesquisadora Zaia Brandão apontava que “o fator mais importante para compreender
os determinantes do rendimento escolar é a família do
aluno, sendo que, quanto mais elevado o nível de escolaridade da mãe, mais tempo a criança permanece
na escola e maior é o seu rendimento”.
Além da família, cujo papel na educação é insubstituível, vários outros pesquisadoras apontam que
a classe social também implica desempenhos distintos
na vida escolar.
Paulo Meksenas informava que a evasão escolar
está ligada às questões sociais. Segundo ele, “obrigados a trabalhar para sustento próprio e da família,
exaustos da maratona diária e desmotivados pela baixa
qualidade do ensino, muitos adolescentes desistem dos
estudos sem completar o curso secundário”.
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Essa percepção de Meksenas é corroborada pela
pesquisa do IBGE, que aponta que o aluno do ensino
médio prefere entrar no mercado de trabalho a continuar a frequentar a escola.
O estudo “Motivos da evasão escolar”, promovido pela Fundação Getúlio Vargas, em 2009, avança
um pouco mais ao tentar quantificar os motivos que
levam à evasão.
A pesquisa da FGV sugere que existem três razões principais que levam ao abandono escolar:
A primeira, com 10,9%, é a dificuldade de acesso a escola; a segunda é a necessidade de trabalho e
geração de renda, com 27,1%; a terceira, por fim, é a
falta de interesse, com 40,3%.
Em suma, há evidências de que há um abismo
entre o que a escola oferece e o que o aluno e a família desejam. Esse é um ponto fundamental que creio
ser merecedor de maior atenção.
Talvez, seja o ponto central a respeito do qual devamos pensar não apenas a evasão, mas, sobretudo,
o que desejamos para a educação brasileira.
A evasão é um sintoma, dentre vários, do fracasso
da escola brasileira. A resposta, talvez, seja encontrar
uma escola mais próxima à comunidade, com mais
contato com a família.
Ademais, seria preciso imaginar um currículo
mais enxuto, com mais vínculos com o mundo prático
e com os próprios desejos do aluno, ou seja, ter uma
formação que o prepare para o mercado de trabalho
e para os desafios da vida adulta.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no relatório
do PNUD, que citei no início deste pronunciamento, existem algumas recomendações para o Brasil. Segundo
o organismo internacional, cabe ao Brasil investir em
“políticas educacionais ambiciosas”, haja vista que o
aluno brasileiro tem, em média, menos anos de estudos do que a maioria dos latino-americanos.
Para efeito de comparação, o brasileiro tem em
média 7,2 anos de vida escolar, enquanto a média
latino-americana é de 7,8.
Ademais, é preciso, também, maior envolvimento
da comunidade, de modo que Conselho Tutelar, Ministério Público, redes estaduais e municipais e famílias
se envolvam na questão e garantam que o aluno continue a frequentar a escola.
Nos últimos dias, os telejornais transmitiram imagens de crianças destruindo carteiras em sala de aula
no Distrito Federal e em Passo Fundo, no Rio Grande
do Sul.
São cenas que mostram o quanto a escola está
desconectada da sociedade. As próprias crianças são
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incapazes de perceber que estão destruindo o seu
próprio patrimônio, que tão duramente foi construído
pela sociedade e por seus pais, no mínimo na qualidade de contribuintes.
A escola, como as imagens teimam em mostrar,
têm pouco ou nenhum significado para o aluno. Isso
é um fato dramático, que nos causa enorme preocupação e angústia.
É fundamental que a escola se torne extensão da
casa do brasileiro, pela qual tenhamos respeito, cuidado e dedicação. Isso é tarefa para todos nós, Estado,
famílias e sociedade civil.
São necessárias, realmente, como aponta o
PNUD, políticas educacionais ambiciosas. No momento,
o Congresso discute o Plano Nacional de Educação, e
creio, sem sombra de dúvida, que se trata da principal
política pública para o século XXI. Uma educação ruim
tem reflexos por várias décadas.
O atraso educacional brasileiro não é apenas em
relação aos países mais desenvolvidos. A América Latina também está à nossa frente.
A baixa qualidade da educação onera principalmente os mais pobres, os mais desfavorecidos, aqueles
que mais dependem do Estado.
Os mais ricos estão em escolas particulares e
são muito menos afetados por esse tipo de problema.
Na educação, o Brasil tem vivido uma espécie
de apartheid social, em que os mais pobres são condenados a permanecer em pior situação, em razão da
baixa qualidade da escola.
É preciso um pacto com as futuras gerações.
Elas dependem de nós e são as mais frágeis porque
ainda não têm voz. E para tanto, convoco a todos para
que tornemos a educação a prioridade número um da
política brasileira.
Uma educação de qualidade é, sem sombra de
dúvida, o legado mais importante que podemos deixar
para nossos filhos e netos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido nos termos
do Regimento, Senador Paulo Paim.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.250, DE 2013
Senhor Presidente,
Como membro titular da Representação Brasileira
no Parlamento do MERCOSUL, requeiro nos termos
do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal
(SF), licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa
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nos dias 11 e 12 de novembro 2013, para participar
da XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento, sediado
na cidade de Montevidéu, no Uruguai.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno, que estarei ausente do país nos dias
11 e 12 do referido mês.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.
REQUERIMENTO Nº 1.251, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 40, § 1°, inciso II, alínea a, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
seja considerada como missão política de interesse
parlamentar, a minha ausência dos trabalhos da Casa,
no período de 12 a 15 de novembro do corrente ano,
quando estarei participando da Audiência Parlamentar
Anual da União Interparlamentar nas Nações Unidas,
em Nova York, nos Estados Unidos.
Sala das Sessões, – Senado Ciro Nogueira.
REQUERIMENTO Nº 1.252, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com
o art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos desta Casa, de 10 a 12 de novembro, por ter sido convocado para participar das Sessões
Preparatórias, Especial e XXVIII Sessão Ordinária do
Parlamento do Mercosul, em Montevidéu — Uruguai,
nos dias 11 e 12 de novembro deste.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do
Regimento Interno do Senado Federal, que estarei
ausente do País, no período de 10 a 12 de novembro
deste, para participar do supracitado evento.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2013. – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam
de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 443, DE 2013
Altera os arts. 5º-A e 51 da Lei nº 11.977, de
7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e
a regularização fundiária de assentamentos
localizados em áreas urbanas e dá outras
providências, para determinar a obrigatoriedade de plantio de árvores nos conjuntos
habitacionais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 5º-A e 51 da Lei nº 11.977, de 7
de julho de 2009, passam a viger com as seguintes
alterações:
“Art. 5º-A. .......................................................
........................................................................
II – adequação ambiental do projeto, incluindo a implantação de áreas verdes no interior
do conjunto habitacional e em cada lote individualizado;
........................................................................
Parágrafo único. Nas áreas verdes previstas no
inciso II do caput deverão ser plantadas árvores
em quantitativo correspondente a, no mínimo,
uma árvore por unidade habitacional.” (NR).
“Art. 51. ..........................................................
........................................................................
III – as medidas necessárias para promoção
da sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo a implantação de áreas verdes com o plantio de, no
mínimo, uma árvore por lote individualizado,
assim como as compensações urbanísticas e
ambientais previstas em lei;
........................................................ ” (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Projeto de Lei do Senado que ora apresentamos altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009,
que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas e dá
outras providências, para determinar a obrigatoriedade de implantação de áreas verdes, com o plantio
de árvores nos conjuntos habitacionais abrangidos
pelo programa. O objetivo principal da proposição
é garantir a sustentabilidade urbanística, social e
ambiental do programa Minha Casa, Minha Vida e
das áreas sujeitas à regularização fundiária de assentamentos urbanos.
As alterações propostas pela matéria determinam
que, na adequação ambiental desses empreendimentos
sejam implantadas áreas verdes, com o plantio de, no
mínimo, uma árvore por lote individualizado. Propomos
essa medida tanto para o subprograma denominado
Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU),
quanto nos projetos de regularização fundiária em
áreas urbanas.
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A proposição encontra fundamento no art. art.
225 da Constituição Federal, que prevê o direito de
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Fundamenta-se, ainda, no regime de proteção de áreas
verdes urbanas estabelecido por meio da Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012 – o novo Código Florestal, que
em seu art. 25, inciso III, o exige o estabelecimento
de “áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos
comerciais e na implantação de infraestrutura”. Tal exigência harmoniza-se com o direito de todos à sadia
qualidade vida nas cidades, em que as áreas verdes
desempenham papel fundamental.
Entendemos, finalmente, que seria insignificante o
custo associado à exigência de plantio de, no mínimo,
uma árvore por lote individualizado. Ao mesmo tempo,
essa prática asseguraria que os conjuntos habitacionais fossem contemplados com a devida adequação
ambiental, social e paisagística decorrente da presença
de árvores em áreas verdes, evitando que se consolidem meros conjuntos de concreto.
Por todas essas razões, pedimos o apoio das
Senhoras e Senhores Senadores para este projeto.
Sala das Sessões, – Senador Cássio Cunha
Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009.
Conversão da Medida Provisória nº 459, de 2009
Mensagem de veto
Texto compilado
(Regulamento)
Vide Lei nº 12.868, de 2013
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas
urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21
de junho de 1941, as Leis nos 4.380, de 21
de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990,
e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida
Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
O Vice–Presidente da República, no exercício
do cargo de Presidente da República Faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 5o-A. Para a implantação de empreendimentos
no âmbito do PNHU, deverão ser observados: (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
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I – localização do terreno na malha urbana ou
em área de expansão que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado
o respectivo plano diretor, quando existente; (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
II – adequação ambiental do projeto; (Incluído
pela Lei nº 12.424, de 2011)
III – infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita ligações domiciliares de abastecimento de água e energia
elétrica; e (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
IV – a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, saúde,
lazer e transporte público. (Incluído pela Lei nº 12.424,
de 2011)
....................................................................................
Art. 51. O projeto de regularização fundiária deverá definir, no mínimo, os seguintes elementos:
I – as áreas ou lotes a serem regularizados e,
se houver necessidade, as edificações que serão relocadas;
II – as vias de circulação existentes ou projetadas
e, se possível, as outras áreas destinadas a uso público;
III – as medidas necessárias para a promoção
da sustentabilidade urbanística, social e ambiental da
área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e ambientais previstas em lei;
IV – as condições para promover a segurança
da população em situações de risco, considerado o
disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.766,
de 19 de dezembro de 1979; e (Redação dada pela
Lei nº 12.424, de 2011)
V – as medidas previstas para adequação da infraestrutura básica.
§ 1o O projeto de que trata o caput não será
exigido para o registro da sentença de usucapião, da
sentença declaratória ou da planta, elaborada para
outorga administrativa, de concessão de uso especial
para fins de moradia.
§ 2o O Município definirá os requisitos para elaboração do projeto de que trata o caput, no que se refere
aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma
físico de obras e serviços a serem realizados.
§ 3o A regularização fundiária pode ser implementada por etapas.
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa.)

104

75826 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

105

75827

106

75828 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

107

75829

108

75830 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

109

75831

110

75832 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

111

75833

112

75834 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

113

75835

114

75836 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

115

75837

116

75838 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

117

75839

118

75840 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

119

75841

120

75842 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

121

75843

122

75844 Sexta-feira 25

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

Sexta-feira 25

123

75845

124

75846 Sexta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
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Sobre a mesa, projeto de resolução do Senado
que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário que fica aberto o prazo de cinco dias úteis para

Sexta-feira 25

127

75849

apresentação de emendas, perante a Mesa, ao Projeto
de Resolução nº 77, de 2013.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio

Governo/PT – AC) – Os pareceres que acabam de ser

Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu as

lidos vão à publicação.

seguintes matérias da Câmara dos Deputados:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os Projetos de Lei da Câmara
nºs 97 e 98, de 2013, vão às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário que designou, como membro titular, o Deputado
Marcos Montes, em substituição ao Deputado Armando Vergílio; e, como membro suplente, o Deputado
Walter Ihoshi, em substituição ao Deputado Homero
Pereira, para integrarem a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme
o Ofício nº 1.512, de 2013, da Liderança do PSD na
Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 1.512/13/PSD
Brasília, 24 de outubro de 2013
Assunto: Substituição de indicação de parlamentar do PSD para compor Comissão Mista – CMO.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição da indicação do Deputado Armando Vergílio
(PSD/GO), pelo Deputado Marcos Montes (PSD/MG),
como titular, e do Deputado Homero Pereira (PSD/MT),
pelo Deputado Walter Ihoshi (PSD/SP), como suplente da CMO – Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário que, em cumprimento ao despacho proferido na
sessão de 3 de outubro e em atendimento ao Requerimento nº 5, de 2013 – CTSEGPUBL, do Senador Pedro
Taques, encaminha à Comissão Temporária destinada
a debater e propor soluções para o financiamento da
Segurança Pública no Brasil as seguintes matérias
referentes ao tema Segurança Pública:
– Propostas de Emenda à Constituição nº 60,
de 2005; 10 e 78, de 2011; e 27, de 2013;
– Projetos de Lei da Câmara nºs 25 e 40, de
2008; e 71, de 2012; e
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– Projetos de Lei do Senado nºs 421, de 2009;
513, 699 e 745, de 2011; 34, 327 e 417, de 2012;
74, 76 e 199, de 2013.
Esclareço, ainda, que o objeto do Requerimento
nº 5, de 2013, foi atendido.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. 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 da Câmara nº 107, de 2010
(nº 4.390/2008, na Casa de origem, do Deputado
Alex Canziani), que institui o Dia Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 2010
(nº 4.923/2009, na Casa de origem, do Deputado
Eduardo Sciarra), que denomina Rodovia Adão
Gasparovic o trecho da BR-163 – entroncamento
da BR-277 ao entroncamento da BR-467 – no
Contorno Oeste da Cidade de Cascavel, no Estado do Paraná.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os Projetos de
Lei da Câmara nºs 107 e 163, de 2010, vão à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 92, de 2013 (nº 466/2013, na origem), pela
qual a Senhora Presidente da República solicita a retificação da autorização concedida pela Resolução nº
21, de 2013, sobre a contratação de operação de crédito externo entre a República Federativa do Brasil, no
interesse da Controladoria-Geral da União, e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor de
até dezoito milhões de dólares norte-americanos, de
principal, cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do Programa de Fortalecimento da Prevenção
e Combate à Corrupção na Gestão Pública Brasileira
(PROPREVINE).
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o
Aviso nº 215, de 23 de outubro de 2013, do Ministro de Estado de Minas e Energia, por meio do qual
solicita dilatação do prazo para entrega das informações solicitadas no Requerimento nº 928, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
A solicitação foi encaminhada, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o
Aviso nº 216, de 23 de outubro de 2013, do Ministro de Estado de Minas e Energia, por meio do qual
solicita dilatação do prazo para entrega das informações solicitadas no Requerimento nº 920, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Senado Federal recebeu o Aviso nº 213, de 23
de outubro de 2013, do Ministro de Estado de Minas
e Energia, por meio do qual solicita dilatação do prazo
para entrega das informações solicitadas no Requerimento nº 885, de 2013, de informações, de autoria do
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Senado Federal recebeu o Aviso nº 212, de 23
de outubro de 2013, do Ministro de Estado de Minas
e Energia, por meio do qual solicita dilatação do prazo
para entrega das informações solicitadas no Requerimento nº 860, de 2013, de informações, de iniciativa
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA.
As solicitações foram encaminhadas, em cópias,
aos Requerentes.
Os Requerimentos ficarão na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 211, de 23 de outubro de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 433, de 2013, de informações, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 364, de 2013, do Primeiro Suplente de Secretá-
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rio da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à
sanção do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº364/2013/OS-GSE
Brasília, 23 de outubro de 2013
Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial.
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei nº6.547, de 2009,
do Senado Federal (PLS nº220, de 2007, na Casa de
origem), que “Altera o art. 31 da Lei nº8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, para incluir entre os dados que devem constar na oferta e apresentação de produtos ou serviços a eficiência e consumo
energéticos”.
Na oportunidade, informo a Vossa excelência que
a referida proposição foi enviada à sanção em 17.10.13.
Atenciosamente, – Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O ofício que acaba de ser lido
vai à publicação.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203, COMBINADO COM O INCISO I E §2º DO ART. 210,
DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB
– SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro da matéria intitulada
“Corrupção é crime que mais ocupa a PF”, publicada
pelo jornal O Estado S. Paulo em sua edição de 09
de setembro de 2013.
A matéria aborda um assunto que vem ocupando
a maior parte das investigações da Polícia Federal, a
corrupção. Segundo o diretor-geral da PF, as operações sobre desvios de dinheiro do Tesouro superam
as contra o tráfico de drogas.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO
�����������������������
BAUER������������
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro do editorial intitulado “Só o BC
contra a inflação”, publicado pelo jornal O Estado S.
Paulo de 12 de junho de 2013.
O editorial destaca que o combate à inflação seria mais fácil e menos penoso, se o Executivo federal
cuidasse com mais serenidade e mais competência
de suas contas.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado, “PT omitiu outros
repasses de Valério a Freud”, publicado pelo jornal O
Globo em sua edição de 1º de setembro de 2013.
O editorial destaca que dois cheques recebidos
pelo ex-segurança de Lula, Freud Godoy, no valor de
R$39,3 mil, não foram informados ao TSE.

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima citado considerado parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR �������������������������
FLEXA RIBEIRO �����������
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO
�����������������������
DIAS EM
�����������
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB –
PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro do editorial intitulado, “Menos
disputa pelo pré-sal”, publicado no jornal O Estado
S. Paulo em sua edição de 21 de setembro de 2013.
O editorial destaca que o longo período de cinco anos sem leilões de novos campos de petróleo no
Brasil levou algumas empresas a desmobilizar suas
estruturas no País e a buscar alternativas em outros.
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Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO
�������������������������
LUCENA EM
�����������
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e
Força/PR – AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a carência de médicos no Brasil é uma realidade que atinge e
prejudica todas as regiões do nosso país. O reconhecimento do imenso déficit de profissionais da saúde, principalmente nas cidades do interior, é um dos fatores que
sustenta o apoio que a sociedade brasileira tem dado
ao programa mais médicos para o Brasil do governo
federal. Lançado para combater a falta de médicos e
ampliar o acesso ao atendimento de saúde em todo o
país, especialmente nas regiões menos desenvolvidas e
mais carentes, esse programa tem como ponta de lança
a distribuição compulsória dos profissionais da saúde e
tem criado intensa polêmica por causa da importação
de médicos para o Brasil. É um passo importante, mas
a oferta de médicos em si, como medida isolada, não
resolverá o problema da saúde no Brasil.
É preciso encontrar uma solução eficaz e de rápida implantação para enfrentar os problemas estruturais que impedem e dificultam o acesso à saúde. É
preciso mais determinação para tirar do papel obras e
serviços que podem extinguir gargalos e criar as condições para o desenvolvimento econômico e o acesso
não apenas aos serviços de saúde, mas aos serviços
de modo geral, em diversas regiões do país. Estou me
referindo, senhor presidente, às questões da infraestrutura, dentro de uma visão mais ampla que apenas
a preocupação com a necessária disponibilidade física
de pólos de atendimento – sejam hospitais, postos de
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saúde, unidades de pronto atendimento (as upas), laboratórios de análises clínicas – e do aparato tecnológico e humano para oferecer atendimento de qualidade
ao cidadão, aspectos essenciais do acesso à saúde.
Falo também, senhoras senadoras, de outra infraestrutura: aquela que garante ao cidadão o direito de ir e
vir com segurança. No meu estado do Amazonas, esse
é o segundo entrave mais importante ao atendimento de
saúde: garantir ao médico as condições de chegar aos
nossos 62 municípios. É sabido que a falta de infraestrutura é um dos mais graves problemas do estado do
Amazonas, que freia seu desenvolvimento econômico e
retira do conjunto dos seus moradores o acesso a serviços, como a saúde em questão. Esse é um assunto,
senhor presidente, que eu conheço com profundidade e
a que tenho me dedicado sem trégua há quase 10 anos.
O amazonas é o maior estado brasileiro, em
extensão. Hoje, vivem no seu interior 1 milhão e seiscentas mil pessoas, quase metade da população do
estado. Em Manaus, nossa capital moram outras 1
milhão e oitocentas mil pessoas. Atendido por apenas
duas rodovias federais, o Amazonas tem nos rios seu
principal modal de transporte. Nossos municípios são
separados da capital por grandes distâncias. Chegar
a alguns deles exige paciência e tempo para longas
viagens de barco, que podem varar a madrugada em
alguns casos. O atendimento de saúde não tem esse
tempo e a falta de infraestrutura adequada tem custado a vida de muitas pessoas no Amazonas que, não
tendo serviço médico de qualidade em suas cidades,
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também não conseguem chegar à capital ou ao município mais próximo em busca de socorro.
O governo federal e o estadual precisam enfrentar
isso com o mesmo vigor e determinação empregados
na ampliação do contingente de médicos. Basta avançar mais rapidamente na recuperação das rodovias que
cortam o estado – as BRs 319 e 174 – e tirar do papel
com celeridade e qualidade os terminais hidroviários
que atenderão os municípios do amazonas. Essas
obras, senhor presidente, conduzidas pelo Ministério
dos Transportes em parceria com o governo do estado do Amazonas, têm sofrido atrasos e retrabalho, um
boicote branco do governo estadual. São projetos que
precisam entrar na pauta de prioridades estadual, sem
o freio da disputa política, sem a preocupação comezinha com a paternidade do ato. Essas obras precisam
sair do papel em favor da população, do bem comum.
Faço esse alerta, senhores senadores, com o
elevado objetivo de contribuir para o debate que está
colocado e para somar esforços na busca de soluções. No amazonas, infelizmente, não bastarão mais
médicos. Eles precisam de estrutura para trabalhar e
chegar onde a população está.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs
e Srs. Senadores, até o final de 2014, cerca de 13 mil
profissionais estarão atuando em todo o país, atendendo uma população de 46 milhões de brasileiros e
brasileiras, por meio do programa ‘Mais Médicos’, que
teve sua lei sancionada na ultima terça-feira (22), pela
presidenta Dilma Rousseff.
Aprovada pelo Congresso Nacional este mês, a lei
que institui o ‘Mais Médicos’, além de resolver a falta de
atendimento à população mais carente, dando mais acesso à saúde, visa, também, melhorar a estrutura dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.
De conhecimento de toda a opinião pública, pela
polêmica que gerou, o programa ‘Mais Médicos’ faz
parte de um amplo pacto proposto pelo governo federal para melhorar o atendimento aos usuários do SUS.
Lançado em julho deste ano, pela presidenta Dilma
Rousseff, o ‘Mais Médicos’, como se sabe, tem como
objetivo tornar céleres os investimentos em infraestrutura
nos hospitais e unidades de saúde e ampliar o número
de médicos nas regiões carentes do país, como os municípios do interior e as periferias das grandes cidades.
A Lei do ‘Mais Médicos’ trata, também, de formação dos profissionais. Neste sentido, a nova lei estabelece que para ingressar nas demais especializações,
as pessoas graduadas em Medicina terão de fazer de
um a dois anos de residência em Medicina Geral de
Família e Comunidade. Outra exigência é a de que ao
menos 30% da carga horária do internato médico na
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graduação deverá ser na atenção básica e em serviço
de Urgência e Emergência do SUS.
No tocante ao investimento em formação especializada, serão abertas, por meio pacto pela saúde, 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.
Do montante de mais de R$13 bilhões previstos
para o programa, 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.
Pelo programa, todos os profissionais – brasileiros
e estrangeiros – receberão do Ministério da Saúde, uma
bolsa federal de R$10 mil, mais uma ajuda de custo
para moradia e alimentação que é de responsabilidade dos municípios.
Fruto de uma solicitação feita por prefeitos e prefeitas de todos os partidos do país, o ‘Mais Médicos’ é
o ponta pé inicial de uma grande transformação que
veremos acontecer na saúde do país, nos próximos
anos. Trata-se de uma política de dimensão estruturante,
destinada a formar profissionais, a partir de uma concepção humanista, que busca ver o paciente por inteiro.
Não se trata de uma fantasia, mas de referenciamento em dados e em fatos. Parece óbvio dizer, mas
se nossa população tiver mais médicos nos postos de
saúde a sua disposição, especialmente, nos grandes
hospitais das capitais e metrópoles brasileiras, em breve, teremos menos pessoas doentes e profissionais
menos sobrecarregados.
De acordo com o Ministério da Saúde, de setembro para cá, os profissionais que aceitaram trabalhar no
‘Mais Médicos’, já realizaram 320 mil consultas. A atuação dos médicos em pouco mais de três meses, já atinge
4,2 milhões de brasileiros, e entre estes, 13 mil foram
beneficiados somente pelo programa Farmácia Popular.
As estimativas são de que o número de pessoas
beneficiadas pelo programa deverá aumentar consideravelmente nos próximos meses, após o registro de
mais 196 médicos estrangeiros da primeira seleção –
que ainda estão sem atender a população, pela falta
desse documento.
Com a mudança, feita na proposta original, pelo
Congresso Nacional, todos os estrangeiros participantes do programa, receberão o registro único do
Ministério da Saúde, com o qual poderão exercer suas
atividades, até que a carteira de registro fique pronta.
Minha crença na ampliação do número de pessoas
atendidas reside, ainda, no fato de que outros 2.180 pro-
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fissionais formados em outros países, e que integram a
segunda etapa do programa, iniciarão suas atividades nos
próximos dias, em mais outras centenas de municípios.
Com a normalidade do programa, o Brasil chegará
a contar com cerca de 3.500 profissionais atendendo
por meio do ‘Mais Médicos’, a mais de 12 milhões de
usuários do SUS. É, sem sombra de dúvidas, o resgate da cidadania e do direito de todos estes brasileiros.
Falo, senhores senadores e senadoras, de uma
legião de desassistidos que vivem no chamado ‘Brasil
profundo’, sem acesso aos serviços mais básicos e que,
infelizmente, formam a maioria da população brasileira.
Como brasileira, que também já precisei dos serviços públicos de saúde, e que sei o sofrimento de milhões de pessoas que precisam deste serviço, agradeço
aos 1.232 médicos que estão em atividade em vários
nos municípios do país. Meu agradecimento é dirigido,
especialmente, aos 484 profissionais com diplomas do
exterior, que se dispuseram a oferecer serviços de saúde
às pessoas que tanto precisam destes atendimentos.
Junto com os municípios socialmente mais vulneráveis, os 18 Distritos Sanitários Especiais Indígenas
(DEIs) do País, terão prioridade, posto que têm cerca
de 6,5 milhões de usuários do SUS à espera de um
atendimento de saúde digno.
A média, no Brasil, é de 1,83 médicos para cada
mil habitantes. Um flagrante contraste com os países
ricos de economias desenvolvidas. Na Europa, por
exemplo, existem duas vezes mais médicos que no
Brasil – 33,3 a cada 10 mil habitantes. São 48 médicos
na Áustria a cada 10 mil cidadãos, contra 40 na Suíça,
37 na Bélgica, 34 na Dinamarca, 33 na França, 36 na
Alemanha e 38 na Itália.
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No Norte, a demanda por médicos é de 1.764, em
328 municípios. No Pará, temos um médico para cada
1.500 habitantes; Amapá, um médico para cada 1.484
habitantes; Rondônia, um médico para cada 1.450 habitantes; Acre, um médico para cada 1.374 habitantes;
e Tocantins, um médico para cada 1.329 habitantes.
O meu Estado de Roraima, mesmo sendo o único
na região Norte que exibe uma relação de um médico
para cada 762 habitantes, também não foge à regra
de problemas crônicos na área de saúde pública, especialmente com a falta de profissionais.
No primeiro mês de inscrições, 20 vagas foram
selecionadas para três municípios do meu Estado de
Roraima, que receberam médicos. São Boa Vista,
nossa capital, Cantá e Caroebe. Ocorre que, nos 12
municípios que aderiram ao programa ‘Mais Médicos’,
havia uma demanda de 114 vagas.
Igualmente a milhões de brasileiros e brasileiras,
alimento a expectativa de que com a consolidação
deste programa, as filas dos hospitais, das urgências
e emergências, irão diminuir sensivelmente.
A sanção do ‘Mais Médicos’ nobres colegas, foi um
momento de muita emoção, de muito contentamento. Foi,
sem dúvidas, a confirmação de que o governo federal
está a garantir a todos os cidadãos brasileiros, este direito constitucional; direito este, que, antes de qualquer
coisa, é uma questão de direito humano. E neste quesito, penso, a nossa Presidenta fez bem o dever de casa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 38 minutos.)
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Ata da 188ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 25 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Ruben Figueiró e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 9 horas e encerra-se às
12 horas e 32 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

co União e Força/PTB – RR) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão votados oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 1.206, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao Ofício nº 1.509,
de 2013, da Câmara dos Deputados, sobre Consulta
a respeito de possível inexatidão material nos autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 323, de 2009
(nº 1.372/2003, naquela Casa), que cria os Conselhos
Federal e Regionais de Zootecnia e dá outras providências, encaminhados à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência, em atendimento à conclusão do novo parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, determina o envio de
novos autógrafos das Emendas do Senado à Câmara
dos Deputados retificando o texto da Emenda nº 1, a
fim de se manter seus § 1º e 2º.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Foi lido anteriormente o
Parecer nº 1.207, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 250, de 2005 – Complementar.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Foram lidos anteriormente
os Pareceres nºs 1.208 e 1.209, de 2013, das Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
62, de 2012-Complementar.
Uma vez que os pareceres foram discordantes e
tendo em vista a inaplicabilidade do art. 254 do Regimento Interno, a Presidência determina a abertura do
prazo de cinco dias úteis para oferecimento de emendas perante a Mesa, nos termos do art. 235, II, “d”, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
ao Plenário que recebeu os Ofícios nºS 691 e 94, ambos de 2013, na origem, dos Tribunais Regionais do
Trabalho da 3ª e da 9ª Regiões, respectivamente, que
encaminham Relatórios de Gestão Fiscal referentes
ao segundo quadrimestre de 2013.
Os expedientes seguirão à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde
serão juntados ao OFN nº 35, de 2013.
A publicação das matérias constará do Diário do
Senado Federal de 26 de outubro do corrente.
Comunicar-se-á à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei do Senado nº 557, de 2011, do Senador Randolfe Rodrigues,
que denomina Rodovia Governador Janary Nunes a
Rodovia BR-156.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão competente, o Projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica
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ao Plenário o recebimento, no dia 24 de outubro do
corrente, da Mensagem nº 125, de 2013-CN (nº 465,
de 2013, na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da República, que encaminha ao Congresso
Nacional as razões do Veto Parcial nº 44, de 2013,
aposto ao Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2013
(oriundo da Medida Provisória nº 621, de 2013), que
“Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de
julho de 1981, e dá outras providências”.
São as seguintes as Mensagem e as razões
de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Nos termos do arts.
10-A e 104 do Regimento Comum do Congresso Nacional, este com a redação dada pela Resolução nº
1, de 2013-CN, e da Resolução nº 1, de 2012-CN,
fica assim constituída a Comissão Mista incumbida
de relatar o veto:
Veto Parcial nº 44, de 2013 (PLV 26/2013)
Senadores
Mozarildo Cavalcanti (União e Força – PTB/RR) – relator revisor da Medida Provisória
Sérgio Petecão (Bloco Maioria – PSD/AC)
Inácio Arruda (Bloco Apoio ao Gov. – PCdoB/MG)
José Agripino (Bloco Minoria – DEM/RN)
Vicentinho Alves (SDD/TO)
Deputados
José Guimarães (PT/CE)
Francisco Escórcio (PMDB/MA)
Marcus Pestana (PSDB/MG)
Eleuses Paiva (PSD/SP)
Ivan Valente (PSOL/SP)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Comissão Mista deverá
apresentar o relatório sobre o veto no prazo de vinte
dias, nos termos do art. 105 do Regimento Comum do
Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, este com a redação dada pela
Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 22 de
novembro de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Antes de chamar o primeiro orador inscrito, a Presidência designa a Senadora
Lídice da Mata para integrar, como titular, a Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, em
vaga cedida, nos termos do Ofício nº 126, de 2013,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 126/2013 – GLDBAG
Brasília, 24 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lídice
da Mata como titular, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH, em substituição
ao Senador Antonio Carlos Valadares, na vaga cedida

ao Bloco de Apoio ao Governo pelo Bloco Parlamentar
da Maioria. – Senador Wellington Dias, Líder do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa
o Sr. Senador Antonio Carlos Valadares para integrar,
como suplente, a Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, nos termos do Ofício nº 127,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 127/2013 – GLDBAG
Brasília, 24 de outubro de 2013.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Antonio Carlos Valadares como suplente na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH,
em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. –
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) –Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Ruben Figueiró,
do PSDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
tenho o prazer de estar nesta Casa há mais ou menos
dez meses e honro-me muito com a convivência que
tenho mantido com V. Exªs.
Sou de uma época em que o exercício da política
era considerado um múnus público. Comecei a militância há muitíssimos anos, talvez há mais de 60 anos.
Percorri um longo caminho como militante, defendendo
as ideias que conservo até hoje. Nessa trajetória toda,
eu sempre discuti como seria feita uma boa política.
Na convivência que tenho hoje com V. Exªs, observando o quadro político do nosso País, com todas
as turbulências que temos presenciado, e também, sinceramente, após a Constituição de 1988, da qual nós,
Senador Paulo Paim e Senador Mozarildo Cavalcanti,
tivemos o privilégio de participar, contribuindo com o
nosso idealismo, tenho a convicção de que, realmente,
estamos baseados no Estado democrático de direito,
apesar de termos o desprazer de verificar algo que
não representa, realmente, o conceito da boa política.
Foi em razão disso, Senador Paim, que resolvi,
nesta manhã de sexta-feira, quando é possível tratar
de assuntos com maior profundidade, trazer a V. Exªs,
Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, algumas
ideias que sempre, repito, motivaram a minha atuação
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nas lides públicas. Permitam-me V. Exªs que discorra
aqui este meu pensamento.
Voltando à antiga Grécia, lembro de Aristóteles,
que definiu a política como “a arte de interpretação da
realidade”. Seus ensinamentos balizaram conceitos e
ideias que são válidas até os dias de hoje.
Na medida em que a realidade torna-se mais
complexa, a análise política deve ser dotada de instrumentos teóricos adequados para melhor compreender
o que se passa em nosso tempo.
A leitura crítica dos acontecimentos e do movimento da história nos coloca frente a frente com aqueles
elementos que transformam a sociedade. Através das
ações concretas dos homens e por meio das leis que
constituem e consolidam as instituições é que construímos os pilares de uma sociedade próspera e justa .
A democracia tem sido o canal pelo qual flui a evolução progressiva das principais civilizações. Podemos
cada vez mais nos expressar livremente, sem temer
as retaliações tirânicas. Podemos debater amplamente
os caminhos e descaminhos dos governos, sem que
isso possa ser considerado um gesto de subversão.
A liberdade de expressão e pensamento é um
direito universal consagrado. Por isso, acredito que
a política é o único caminho que pode levar à superação de problemas que afligem a população. Sem a
prática política, não há como resolver as questões de
desigualdade, da violência, das carências da educação e da saúde.
Ou seja, o processo político deve ser essencialmente democrático, para que o exercício da cidadania
encontre o estuário das soluções de seus problemas e
estabeleça as bases de uma sociedade desenvolvida,
lastreada nos direitos humanos e no bem-estar geral.
Os novos tempos são confusos. E creio que V.
Exªs, Senador Paulo Paim e Senador Mozarildo Cavalcanti, também pensam da mesma forma. Cada vez
mais, os cidadãos brasileiros questionam a política em
sua essência, duvidando que esse seja o instrumento
que possa ser utilizado para que possamos superar as
adversidades que nos atingem. A política tem se transformado em sinônimo de escândalo, infelizmente digo.
O homem comum das ruas tem, cada vez mais,
rejeitado as instituições democráticas, pois não enxerga nelas força para resolver seus dramas e anseios.
Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são
vistos como castelos inacessíveis. Os partidos políticos enfrentam uma séria crise de representatividade.
Há um crescente de críticas ao comportamento do
Parlamento. Estamos sendo observados nos mínimos
detalhes. Há cobranças contundentes sobre o modelo
de funcionamento das instituições.
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Com isso, os Poderes dão a impressão de que
suas finalidades estão voltadas para si mesmas. Daí
nasce a chamada crise de representatividade e de governabilidade. Os partidos se transformam apenas em
siglas partidárias, sem substância programática, sem
definição ideológica, não havendo mais quem diferencie
atos e palavras, gestos e intenções, vontades e fazeres.
Assim, Srs. Senadores, a política transforma-se
numa massa homogênea, estigmatizada por uma sociedade extremamente carente de agenda e liderança,
querendo que tudo se solucione como num passe de
mágica, flertando muitas vezes com regimes fortes ou
com o populismo autoritário.
Neste sentido, devemos refletir sobre o significado
da boa política, aquela feita com desprendimento de
espírito, defendendo as grandes causas, sem oportunismo, com os olhos mais voltados para os verdadeiros
valores do espírito público e menos para os ganhos
eleitorais.
Aquela política, Srs. Senadores, feita sem personalismo, mais coletiva e menos individual, mais aberta
e menos exclusivista, na qual o desejo da maioria predomine sobre a vontade de uns poucos. Precisamos
nos reaproximar desse modus operandi político, revalorizando a política que se preocupa com as grandes
causas e menos com os temas paroquiais.
Neste fim de semana, Sr. Senador Paulo Paim, lia
nas páginas amarelas da revista Veja uma entrevista
com o cientista político Francis Fukuyama em que ele
alerta para as fragilidades da democracia brasileira, ao
mesmo tempo em que o ex-Presidente Lula observa o
abandono da militância do PT, Partido de V. Exª, Senador Paulo Paim, pelas formas de luta espontânea
que caracterizou o Partido antes da chegada ao poder.
São duas observações feitas por pessoas de campos de pensamento diferentes que olham o fenômeno
pelo mesmo prisma. Creio que, neste sentido, muitos
de nós aqui nesta Casa enxergamos esses fatos da
mesma forma, talvez apenas divergindo nos detalhes.
Temos observado uma diluição do interesse pela
política como elemento necessário para o fortalecimento dos valores da cidadania. O que vemos nas ruas é
uma gradual substituição de manifestações democráticas e ordeiras para uma violência de moldes fascistas, em que o desejo de destruir é sempre maior do
que o de construir.
O quadro é extremamente preocupante, Srs. Senadores. A crítica democrática, aberta, marcada pela
tolerância de ouvir o outro, está sendo substituída pelo
insulto, pelo vandalismo, pela força destruidora de poucos, que afastam a maioria e estigmatizam a política
como espaço de degradação das relações humanas.
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Política não é vale-tudo. Política é convergência, entendimento, busca incessante do bem comum.
Os equívocos se propagam nas redes sociais e
formam um caldo de cultura que indica que há um mal-estar geral tomando conta da sociedade. Algo precisa
ser feito para mudar essa desorientação.
Quero destacar aqui, Excelências, neste Plenário, que podemos fazer um grande esforço de convergência rumo à divulgação das vantagens do exercício
da boa política, aquela feita sob os pressupostos da
transparência, da ética, do republicanismo, afastando
o ranço e a crítica fácil de que todos são farinha do
mesmo saco.
Neste fim de semana, por exemplo, em Mato
Grosso do Sul, participei de um encontro pluripartidário promovido pelo PSDB, meu Partido, no Município
de Aquidauana, em que pude presenciar um exemplo
da boa política colocada em prática.
Na ocasião, pudemos ver Lideranças do PSDB,
do PT, do PDT, do DEM, do PPS e do PROS discutirem
com forças vivas da sociedade caminhos que possam
fazer com que as pessoas possam ser protagonistas
do próprio destino.
Nesse encontro, que se intitulou “Pensando em
Mato Grosso do Sul”, debatemos as prioridades regionais e elaboramos um documento que represente os
anseios sociais, criando uma maneira alternativa de elaborar propostas de desenvolvimento do nosso Estado.
Acredito que, com isso, estamos procurando encontrar novos caminhos. Nosso esforço consiste em
fortalecer o processo democrático, ouvindo as pessoas, fugindo do esquematismo com que comumente se
elaboram planos de governo, de cima para baixo, sem
considerar as reais necessidades das comunidades.
Espero, Srs. Senadores, que as grandes manifestações populares do mês de junho não sejam esquecidas. Tudo indica que elas voltarão com mais força
no próximo ano. A sociedade está atenta aos acontecimentos do dia a dia, esperando que a classe política
dê respostas adequadas aos anseios ali consagrados.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao eminente Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Ruben Figueiró, eu quero, primeiro,
cumprimentar V. Exª pela reflexão que faz sobre o
quadro político nacional, sobre a visão que a sociedade tem do Parlamento e dos partidos políticos. Ao
mesmo tempo, V. Exª aponta caminhos. O caminho é
defender causas e não coisas. E que o homem público se dedique àquilo para o que foi eleito e com o que
se comprometeu, nos palanques, pedindo votos. Eu
acho que, se o princípio básico do homem público for
defender causas, ideias, e não coisas; se ele for fiel a
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tudo aquilo que ele defendeu nos palanques ao longo
da sua vida política e aos compromissos dos grandes
temas que ele pregou que aqui iria defender – aqui é o
Parlamento, quer seja na Câmara de Vereadores ou na
Assembleia Legislativa... Também concordo com V. Exa
em relação à grande mobilização dos meses de junho
e de julho. Começou em junho, em um único dia, com
mais de 2 milhões de pessoas nas ruas. Na sequência, tivemos o movimento sindical. V. Exa, Senador Ruben Figueiró foi Constituinte e tem uma história bonita
que orgulha a cada um de nós. Aqui a questão não é
partidária, é apontar caminhos, e eu sempre gosto de
repetir aquele poema de um poeta espanhol, que diz:
“O caminho se faz caminhando”. Mas voltando às manifestações: nesta caminhada, nós todos defendemos
a mobilização, a pressão, o questionamento, a rebeldia da juventude, ou mesmo dos homens e mulheres
de cabelos brancos. Mas criticamos a quebradeira, o
vandalismo, essa forma desordenada e inútil, no meu
entendimento, que traz prejuízos a outros, o quebra-quebra. Isso não! Mas é bom ver essa moçada na rua,
pressionando esta Casa, pressionando o Executivo,
e até mesmo o Judiciário. O Judiciário tem que saber
também qual é a voz das ruas. Eu sempre digo que
o princípio da Justiça é a justiça na sua forma mais
ampla. Eu não sou advogado, mas V. Exa é, Senador
Ruben Figueiró. V. Exa tem essa visão do aspecto legal,
baseado, naturalmente, naquilo que manda a nossa
Constituição, mas eu às vezes digo que a letra fria da
lei não pode também contribuir para cometer injustiças. A justiça, para mim, está em primeiro lugar, e a
lei deve se enquadrar no princípio maior, que é fazer a
plena justiça. Por isso, eu quero cumprimentar V. Exa.
Senador Ruben Figueiró, V. Exa, como eu, na próxima
terça-feira, será homenageado aqui pela Casa. E não só
nós, mas também o Senador Mozarildo Cavalcanti. Na
verdade, somos 13 Senadores, que nos encontramos,
lá naquele processo histórico, em 1987, 1988, quando
da elaboração da Constituição. Naquele período já, eu
via V. Exª falar com a coerência com que está falando agora. E, naquele período, nós tínhamos nas ruas
milhões de pessoas pressionando o Parlamento, que
contribuiu para a Constituição cidadã, tão falada pelo
inesquecível Ulysses Guimarães. Este é outro grande
momento. Para mim, a população tem que voltar mesmo às ruas, como está voltando, e continuar pressionando. Aí, entraremos, com certeza, nesse processo
tão falado por V. Exª, de que o homem público se volte para políticas humanitárias, que tenha uma visão,
como sempre digo, de fazer o bem não interessando
a quem. E, nessa visão, estaremos contribuindo para
todo o povo brasileiro, acima, inclusive, das siglas
partidárias que defendemos. Mas a justiça, para mim,
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está sempre, sempre em primeiro lugar. A coerência
do homem público, para mim, é fundamental. Termino
dizendo que recebo muita correspondência por e-mail,
enfim, pelas redes sociais, e fico muito feliz quando as
pessoas dizem: “você não mudou o discurso”. O mesmo discurso que eu tinha, como V. Exª e o Senador
Mozarildo, lá na Constituinte, lá quando eu era sindicalista ainda, há 30 anos, eu mantenho. Mantenho o
discurso das causas, mas avançando, como o mundo
avançou, com uma visão cada vez mais moderna, mas
nunca esquecendo as políticas humanitárias, que vão
na linha de defender o Planeta e, naturalmente, a vida
no Planeta. Parabéns a V. Exª!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Senador Paulo Paim, eu sinceramente me
envaideço neste instante em que ouço V. Exª, porque
é a voz da experiência, que pisou uma trilha que vem
lá do Rio Grande do Sul com a mesma coerência de
ideias. Eu o conheci, ou nós nos conhecemos, como
ao Senador Mozarildo Cavalcanti, lá nos anos de 1987,
1988, na luta pela Constituição cidadã, tão proclamada
pelo nosso saudoso Ulysses Guimarães.
V. Exª citou um pensamento de um intelectual
espanhol. Eu quero retribuir a V. Exª com outro de
La Barca, também espanhol, que dizia que “sonhos,
sonhos são”. Nós ainda sonhamos, mas sonhamos
de uma forma diferente, pisando na realidade. Temos
condições, pela nossa tradição política – permita-me
a imodéstia –, dizer aos nossos concidadãos, aos nossos colegas desta Casa, que não mudamos a nossa
posição, que somos coerentes com o nosso passado e
queremos que aquela boa política que nos trouxe aqui
permaneça como bronze, seja permanente, porque
esse é o caminho que a Nação deseja de todos nós.
Quero agradecer a V. Exª a sua manifestação,
que é calcada na sua sabedoria, na sua experiência e
numa vida pública que enaltece o Parlamento brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
Mas continuo, Sr. Presidente.
A sociedade é sábia em momentos cruciais. Devemos insistir na tese do retorno às boas práticas políticas, sem cair na ingenuidade de que isso se dará
apenas pela boa vontade e voluntarismo de alguns. A
sociedade tem que ser veemente nas cobranças, defendendo o exercício da política como algo substantivo
e não acessório.
Repito aqui La Barca: nossos sonhos, sonhos são.
E nosso sonho, com a elaboração da Carta Constitucional de 1988, que depositou todas as suas fichas na
construção de uma sociedade aberta, regida pelo Estado democrático de direito, deverá permanecer como
força viva a reger nossas mentes e nossos corações.
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Sr. Presidente, era o que tinha a dizer nesta manhã esplendorosa do mês de outubro, sobretudo com
a honrosa presença de V. Exªs.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR.) – Parabenizando o Senador
Ruben Figueiró pelo pronunciamento importante que
fez, concedo agora a palavra ao Senador Paulo Paim,
do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside
ainda esta sessão, Senador Ruben Figueiró, o meu
pronunciamento vai na linha da coerência de que falamos quando V. Exª estava na tribuna e, claro, inspirado
pelo seu pronunciamento.
Vou falar sobre a importância da PEC do trabalho
escravo. Está em fase final de tramitação nesta Casa a
Proposta de Emenda à Constituição nº 57A, de 1999.
Nós defendíamos essa PEC lá em 1999. Em 2013,
continuamos a defender a mesma proposta.
Essa matéria foi apresentada originalmente aqui
no Senado por um grupo de Parlamentares liderados
pelo ex-Senador Ademir Andrade.
Eu era Deputado na época e já endossava essa
posição. O ex-Senador foi embora, e a PEC continua
indo da Câmara ao Senado, do Senado à Câmara, e
enfim, agora, está pronta para ser votada de forma
definitiva e regulamentada, mediante um grande entendimento entre Câmara, Senado e a sociedade civil.
A PEC 57A talvez constitua hoje uma das mais
importantes e simbólicas proposições sob exame do
nosso Parlamento, uma vez que ela se apresenta como
passo verdadeiramente crítico para que a gente possa
avançar em nosso País contra uma das mais vergonhosas situações sociais mantidas ainda hoje – e nós
falamos de modernidade –, que é a escravidão.
Vejam os senhores, em pleno ano em que festejamos os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte, vamos votar ainda uma proposta que combate
a escravização de trabalhadores. Avançaremos numa
fórmula que mantém inalterada, neste ato, a redução
do trabalhador à condição análoga de trabalho escravo.
Vamos, com essa PEC, de uma vez por todas,
avançar para combater essa situação. Mas, resumindo,
o que a PEC propõe não é grande inovação no campo
do Direito Constitucional. Lembro de novo o texto da
Carta Magna que nós ajudamos a elaborar em 1988,
que já propõe, embora aplicada a outro delito, a expropriação do imóvel em que se flagrar o plantio de
espécies vegetais com vista à produção de drogas.
Ora, se você pode desapropriar... Nós escrevemos isso, nós os autores da Constituição, nós Constituintes, colocamos lá, em 1987/1988, promulgado em
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1988, que a terra onde for verificado que se plantam,
se semeiam, se colhem drogas, será desapropriada.
O que faz o Senador Ademir Andrade? Ele simplesmente estende esse princípio do Direito Constitucional. Ele diz o quê? A terra onde for efetivamente
comprovado o trabalho de homens e mulheres sob
regime de escravidão será desapropriada; quem cometer esse crime hediondo perderá a terra. E é justo,
é mais do que justo!
Olha, a droga é tão maléfica à nossa gente, ao
nosso povo, enfim, à humanidade como é o trabalho
escravo. Como é que você vai manter sob regime de
escravidão homens e mulheres na produção, no caso,
no campo? E, corretamente, a Câmara dos Deputados
estendeu isso também para as cidades. Ninguém pode
manter alguém sob o regime da escravidão.
Enfim, Sr. Presidente, nesse caso, as propriedades são redirecionadas para projetos de reforma
agrária, não cabendo qualquer indenização ao seu
proprietário, no que se refere à questão das drogas,
o que já está no Texto Constitucional, e que agora é
estendido também para o trabalho escravo. De forma
semelhante ao princípio constitucional, a PEC atual, em
sua versão, pretende associar tal mecanismo punitivo,
repito, aos casos de exploração de trabalho escravo.
Desde o momento de sua apresentação, a proposição granjeou um bom nível de apoio entre os Senadores, independentemente do aspecto ideológico
de qualquer Parlamentar.
Prova disso é, por exemplo, a posição adotada
pelo Relator quando da sua aprovação na CCJ.
De fato, assim se expressou, na ocasião, Romeu
Tuma – e aqui faço uma homenagem a ele, nosso colega já falecido, inesquecível. Dialogamos muito aqui no
Parlamento, Senador Mozarildo, com o grande Romeu
Tuma, que teve sempre uma postura avançada, nunca
recuou em pontos que ele entendia eram de interesse
do nosso povo, da nossa gente.
O que disse, então, Romeu Tuma – faço aqui
uma homenagem a ele, já falecido –, no seu relatório.
Escreveu ele na época:
A existência de trabalhadores subjugados, deteriorados física e moralmente, que colocam
sua força de trabalho em troca de migalhas,
sem qualquer dos direitos sociais que se encontram consagrados na Constituição Federal
de 1988 e na CLT [nós falamos tanto da Constituição Federal aqui e vamos falar na terça-feira] e nos diversos tratados internacionais
de que o Brasil é signatário, é situação que
envergonha a nossa Pátria.
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É uma situação que envergonha a nossa Pátria. E
aqui eu lembro o título de um livro que escrevi em que
eu digo: Pátria somos todos. Nesta expressão “Pátria
somos todos” não pode haver em sua Pátria homens
e mulheres sob o regime de escravidão.
Diz ele depois: “Situação que envergonha a nossa
Pátria neste século de tantas conquistas tecnológicas
e científicas”.
Mais tarde, Sr. Presidente, já aprovado no Senado, foi a vez de a Câmara dos Deputados produzir
importante aperfeiçoamento à proposta inicial.
Com efeito, aquela Casa acabou por aprovar, a
partir de um amplo acordo que envolveu não somente
sua Presidência, mas também as lideranças partidárias de todos os partidos, a submissão, para efeitos de
expropriação, não somente das propriedades rurais –
como eu dizia antes –, mas também na área urbana.
Quem tiver trabalhador sob regime de escravidão no
campo, na cidade vai perder a propriedade.
Trata-se, é evidente, de uma extensão necessária
do escopo inicial concebido, uma vez que a modalidade de escravidão laboral que mais cresce, nos dias de
hoje, por incrível que pareça, é a urbana, principalmente
pela utilização de trabalhadores estrangeiros – é só ver
o que aconteceu recentemente com os bolivianos aí
em São Paulo –, a maioria deles em situação de ilegalidade, na produção industrial clandestina de vestuário
e de artigos diversos de uso pessoal.
Quando começou o debate da PEC – é isso que
aqui nós estamos descrevendo –, nós olhávamos mais
para a situação do campo. Mas depois fomos perceber
que, alem da escravidão no campo, na cidade, o trabalho escravo já é maior que na área rural. E por isso
os Deputados, corretamente... Eu que às vezes aqui
critico os Deputados por não votarem, por exemplo, o
fator, a política dos aposentados... Enfim, tenho que
render aqui as minhas homenagens aos Deputados
pelo avanço nesse sentido. Dessa forma, Sr. Presidente, não foi de todo uma perda a longa tramitação
que teve a matéria nas duas Casas, sendo certo que,
nesse período, foram produzidos, como eu disse aqui,
aperfeiçoamentos relevantes à proposição original.
Isso posto, contudo, não há como negar que já é
mais que hora de aprovarmos a matéria nesta Casa do
Congresso Nacional, matéria cujas disposições substantivas considero indispensáveis – eu que falo tanto em
relações humanas, em direitos humanos, em políticas
humanitárias, não só eu, como também V. Exªs, por
exemplo, que estão aqui no plenário desta Casa – ao
esforço nacional de combate ao trabalho escravo e às
práticas a ele análogas, esforço esse, aliás, reconhecido internacionalmente. O Brasil é tido com exemplo
a partir dessa PEC. Lá no exterior, já se fala muito nos
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encontros de que participamos com delegados da OIT
que vieram ao Brasil; eu pouco vou ao exterior, eu não
tenho tempo nem de viajar ao Brasil, calculem ficar
viajando pelo mundo; não por falta de convite, quero
admitir aqui, mas todos reconhecem que essa PEC é
um exemplo a ser seguido em outros países.
Sr. Presidente Ruben Figueiró, quanto a isso, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, não custa lembrar que a
própria Organização Internacional do Trabalho (OIT)
reconheceu, em 2005, que a experiência brasileira de
combate ao trabalho escravo é “digna de destaque” –
a partir da PEC, ou seja, recomendam a aprovação da
PEC –, não apenas pela qualidade das políticas públicas voltadas ao tratamento do tema, mas também em
função dos “resultados positivos” alcançados e que vão
avançar a partir da PEC ora em debate.
Mais significativo ainda foi o fato de que a nova
apreciação positiva da OIT, dada a público em 2009,
ressalta precisamente a propositura, que eu aqui estou
discorrendo, que é a PEC 57-A, tem que ser aprovada e
regulamentada porque houve um acordo nesse sentido.
Veja, Sr. Presidente Senador Ruben Figueiró,
como se pronuncia a OIT:
Um segundo plano de ação [trata-se aqui do
II Plano Nacional de Erradicação do Trabalho
Escravo], adotado em setembro de 2008, inclui
novas medidas importantes, como uma proposta de alteração constitucional [quer dizer,
lá em Genebra, na OIT, eles estão discutindo
essa PEC que nós aqui estamos arredondando
agora para ser implementada] que autoriza a
expropriação e a redistribuição da propriedade
dos empregadores que usufruem do trabalho
forçado, e outras alterações legais, no intuito
de promover a proteção dos trabalhadores.
É uma clara demonstração de que o consenso
doméstico que, ao longo desse tempo, veio se formando
no Brasil em torno da PEC 57-A é hoje uma realidade
que agrega apoio, entusiasmo e convergência para
muito além de nossas fronteiras.
Mas, apesar de tudo isso, ainda temos muito
caminho a percorrer, se quisermos de fato colocar as
estatísticas do trabalho escravo em um patamar mais
aceitável e civilizado. Para mim, esse patamar nem
existe. Trabalho escravo tem que ser varrido do Planeta,
seja onde for, como aqui diz muito bem, sem fronteira.
Dados do Ministério do Trabalho e Emprego permitem demonstrar, por exemplo, que a ação governamental de combate a esse crime vem se intensificando
ao longo do tempo e, mais ainda, que o número relativo de casos encontrados vem, aos poucos, cedendo
– felizmente, e graças a Deus; que a luz do universo
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foque esses focos de trabalho escravo para que a gente
combata –, ante o avanço da fiscalização.
Ficam aqui os meus cumprimentos, de forma
muito carinhosa e respeitosa, aos fiscais do Ministério
do Trabalho, pelo trabalho que vêm realizando nessa
área. Esse avanço da fiscalização é possível de se verificar pela constatação de que a quantidade de operações promovidas pelos fiscais do trabalho foi, no geral,
crescente, entre 1995 e 2007, período no qual as blitze
subiram de 11 para 116 por ano. Tínhamos 11 blitze
nesse sentido, por ano; hoje, temos em torno de 120.
Esse número, contudo, se estabiliza na faixa média
de 150 operações, de 2008 em diante. Avançamos.
Em contraponto, a quantidade de trabalhadores
resgatados, que chegou à casa dos 6 mil, em 2007,
estabilizou-se em torno de 2.600 casos nos últimos
três anos.
Esse, claro, é um sinal de melhora. Entretanto,
é uma vitória parcial porque o quadro total não permite identificar com clareza a melhora da situação,
mas apenas que – na medida em que o resultado das
fiscalizações pode, em algum nível, representar a realidade concreta – estaríamos atingindo certa estabilidade nesse quadro. Mas trata-se, de toda forma, de
uma estabilidade em patamar ainda inaceitável, muito
elevado. Aqui não tem que haver estabilidade, tem que
ser zerado. Eu chamo é de tolerância zero. Trabalho
escravo é tolerância zero.
Outro fator preocupante é a concentração do número de casos em determinados Estados da Federação.
Inicialmente, temos que 1/3 dos Estados respondem
por 85% dos trabalhadores resgatados.
O maior percentual é representado – e não digo
isso com orgulho, digo com tristeza – pelo Estado do
Pará, que responde por mais de 20% de toda a estatística nacional.
Olha, meus amigos do Pará, como seria bom se
o Governo do Estado, os fiscais, a sociedade do Pará
tirassem o Pará dessa situação, que ocupa o primeiro
lugar negativo. É o Estado que acumula – e com uma
diferença grande dos outros Estados –, quem mais
infelizmente comete o crime de manter trabalhadores
sob o regime de escravidão.
Eu já fui ao Pará, tenho um carinho enorme pelo
povo do Pará. A forma como me trataram quando estive lá jamais vou esquecer. Mas como eu gostaria
que o nosso querido Pará não mais constasse como
o número um em matéria de trabalho escravo! Governador, Deputados, Senadores, Comissão de Direitos
Humanos, Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, Secretaria do Trabalho, enfim, é preciso que todos
se unam, área privada, imprensa, mídia, que é um poder, para que a gente não permita mais. Oxalá que eu
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venha o ano que vem à tribuna para dizer que o Pará
está em primeiro lugar em matéria de erradicação do
trabalho escravo.0
Logo em seguida, vem, pela ordem... Aqui é uma
questão de justiça. Citei o Pará, mas vejam bem: pela
ordem, o segundo Estado que mais tem trabalhadores e trabalhadoras sob o regime de escravidão não é
Rondônia, não é Sergipe; é Minas Gerais! Minas Gerais, que fica entre os chamados Estados mais politizados, maiores em extensão territorial, em população
também. Minas Gerais é o segundo Estado do Brasil
em matéria de manter os trabalhadores sob o regime
de escravidão. O mesmo apelo que eu fiz ao Pará eu
faço agora a Minas Gerais.
Terceiro lugar, Tocantins. Querido Tocantins, que
nós emancipamos aqui; nós, Constituintes, é que transformamos Tocantins num Estado. Nosso querido Tocantins, de que eu tenho título de cidadão, nós todos
Constituintes recebemos o título de cidadão, vamos
olhar com carinho essa questão!
E depois vem o nosso querido Paraná também.
Pela ordem, fica então: Pará, Minas, Tocantins,
Paraná e São Paulo.
São Paulo, muitos dizem que foi considerado –
considerado, porque não foi de fato – a capital do progresso do País, da evolução. E como é que São Paulo
fica entre os cinco Estados que mais têm trabalhadores
sob o regime de escravidão?
É preciso um mutirão nacional. Esse quadro não
pode continuar.
Enfim, pela ordem, com frequências situadas,
como eu dizia aqui, na faixa dos 15% a 9%. O Pará,
20%, a próxima faixa é de 15% e, depois, 9%.
Se Minas, Paraná e São Paulo têm como hipótese
explicativa do seu desempenho o contingente populacional relativamente elevado, também têm, temos de
constatar, é fato, é real, melhor estrutura financeira e
de fiscalização. Quem mais tem pessoas trabalhando,
quem tem mais indústria mais está arrecadando. Consequentemente, não há motivo para dar explicação,
porque há um número maior de pessoas em atividade.
Pessoas em atividade, tudo bem! Sob o regime de escravidão, ah não! Isso é como o voto secreto, não tem
explicação que me convença, como não tem, repito,
para a história do fator previdenciário, pois é uma lei
criminosa tão grave quanto essa, para mim. Tal não se
dá com o Estado, por exemplo, de Tocantins. Na verdade, não se dá também com os demais relacionados
nesse terço superior, os Estados de Goiás, Amazonas,
Piauí e Mato Grosso. Então, não adianta dizer se tem
mais gente ou menos gente, se, geograficamente, a
extensão é maior ou não. O fato existe, é real e temos
de enfrentá-lo com a dureza da lei, desapropriando a
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propriedade de quem comete esse, para que ele perca
o direito à propriedade.
Mas, retornando à PEC nº 57-A, registro que consegui entrever, nas estatísticas do Ministério, o melhor
de todos os argumentos para sustentar a necessidade
de uma rápida tramitação e de uma unânime aprovação da emenda. ou seja, a urgência que defendo em
aumentar a eficácia dos instrumentos de combate que
hoje estão à disposição do Governo.
Eu gosto muito da seguinte frase: o combate é
bom, mas o bom combate é melhor ainda. Esse é um
bom combate. Estou feliz na tribuna porque estou fazendo o bom combate. Como falei no aparte a V. Exª,
Senador Ruben Figueiró, eu estou fazendo o bom combate, na linha da justiça, da liberdade, da igualdade de
direitos e da não exploração. Esse é um bom combate,
é o bom combate que gostamos de travar.
Enfim, imaginem, Senadoras e Senadores, senhoras e senhores que estão nos assistindo pela TV
Senado, pela Rádio Senado ou pela Agência Senado,
que, ao longo de todo o ano de 2012, todo o esforço
fiscalizatório do Ministério do Trabalho – quantificado em mais de 140 operações realizadas, em mais
de 250 empresas e organizações inspecionadas, em
2.750 trabalhadores resgatados e outros 1.548 que
tiveram seus contratos de trabalho regularizados no
decurso das inspeções – repito, imaginem que todo
esse imenso esforço estatal redundou em menos de
R$10 milhões em multa.
Ora, se você resgata 2.750 trabalhadores sob
o regime e só arrecada R$10 milhões em multa, não
dão. Só a PEC do Trabalho Escravo mesmo para fazer
com que o prejuízo financeiro aumente a consciência
e diminua a irresponsabilidade desses empregadores
que não têm qualquer responsabilidade social ou humanitária.
Eu sempre digo, Senador Ruben Figueiró, que
é muito bom a gente se colocar no lugar do outro. Eu
queria que um grande empresário desses que mantêm
o trabalhador sob regime de escravidão se colocasse
no lugar do trabalhador, para ele ver onde o calo aperta
ou onde a tosse pega. Que ele fique por um mês sob o
regime de escravidão ou que coloque um filho seu lá,
sob aquele mesmo regime de escravidão, sem nenhum
direito. Ah, vai doer! Vai doer nele como dói na alma,
no coração, na mente, no corpo do trabalhador e dos
seus filhos que estão sob aquele regime.
Enfim, a favor da PEC, não há melhor argumento
do que a inexplicável assimetria e a inaceitável desproporção que há, hoje, entre o imenso malefício que
traz a escravização laboral e as irrisórias consequências que têm de suportar seus responsáveis imediatos.
Como eu dizia antes, não são presos, não pagam, pa-
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gam uma multinha e fica tudo por isso mesmo. Aí, não
dá! Aí, é um incentivo ao roubo, à corrupção. Fala-se
tanto em corrupção, mas essa é a pior corrupção do
mundo, porque vidas estão sendo raptadas e mantidas
sob regime de escravidão para se ganhar dinheiro. Ora,
essa é a pior corrupção do mundo! Por isso, a PEC
tem de ser aprovada.
É claro que vários desses casos serão objeto de
denúncia penal e, possivelmente, um dia, alguns deles irão para a cadeia, e vai ser bom, porque eles vão
sentir o que é a cadeia, porque na cadeia não deixa
de haver, sim, quase um regime de escravidão. Vão
ter de responder pelo que fizeram! Então, vão para a
cadeia para sentir o crime que cometeram.
Enfim, Sr. Presidente, isso tudo que falamos aqui
não é capaz, isoladamente, de compatibilizar a mácula
que a escravidão laboral traz à santidade cívico-social
das relações de trabalho e a correspondente punição
que, por isso, recebem os que agridem e ofendem a
nossa Constituição e a legislação.
Sr. Presidente, entendo, enfim, que é chegada
a hora de aprovarmos a PEC nº 57-A e adicionarmos
o mecanismo da expropriação ao rol dos instrumentos que tem a Administração Pública para prevenir e
reprimir a prática vergonhosa e covarde do trabalho
escravo. Só um covarde para manter pessoas sob o
regime de escravidão.
Não pode mais o Brasil suportar essa vergonha
que, embora combatida, ainda mancha o nome de nossa sociedade em face das outras nações do mundo
que já foram capazes de transpor essa triste página
da sua história.
Registro, por fim, a brilhante solução proposta
pelos Senadores da CCJ, entre eles – aqui, como digo,
a questão não é partidária – o próprio Senador Aloysio
Nunes Ferreira, Relator da matéria naquela importante Comissão, que proferiu um relatório no sentido de
remeter a regulamentação da PEC imediatamente à
Comissão Mista que regulamenta as normas constitucionais, reduzindo, dessa maneira, os temores, justos,
daqueles que temem que a PEC venha a colocar em
risco o direito à propriedade previsto na Constituição,
mediante uma falsa denúncia. Ninguém quer falsa
denúncia. Tem que comprovar mesmo que houve o
trabalho escravo.
Por isso, entendemos essa intenção da nobre
CCJ, pela qual tenho enorme respeito, porque foi lá
que foram aprovadas as cotas, foi lá que foi aprovado
o Estatuto da Igualdade Racial, que diziam que seria
inconstitucional, foi lá que aprovamos, agora, por unanimidade, eu diria, o fim do voto secreto. É uma importante Comissão. Por isso, eu aqui dou o destaque,
até mesmo com a preocupação que lá foi levantada.
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Ninguém quer injustiça. O proprietário, no campo ou na
cidade, que está ouvindo este pronunciamento pode
estar certo de que ninguém quer injustiça.
Se você não tem trabalhador sob regime de escravidão, nada lhe irá acontecer. Agora, se tiver, bota
as barbas de molho! Ah, bota! Vá cortando a barba,
porque, provavelmente, se você for preso, vai perder a
barba e o cabelo também, porque eles fazem o corte
e vão tirando. É carequinha mesmo.
A regulamentação está sendo feita com essa Comissão Mista com muito cuidado. Estão participando
empresários, trabalhadores, líderes sindicais, e há de
sair uma redação que não permita nenhuma injustiça,
seja para o trabalhador, seja para o empreendedor.
Ninguém quer isso. Por isso eu cumprimentava V. Exª
pelo pronunciamento, Senador Ruben Figueiró, na linha da Justiça.
Sr. Presidente, com a regulamentação, com certeza, os temores, repito, daqueles que temem que a
PEC venha colocar em risco o direito à propriedade
previsto na Constituição não acontecerão.
Isto dito, encerro este meu pronunciamento, rogando a todos, a todos, a todos, rapidez. Que haja melhor boa vontade em prol da rápida aprovação definitiva
da PEC e da sua regulamentação, porque esse foi o
acordo, e eu estava lá e concordei, inclusive. Aprova-se
a PEC e, junto, aprova-se a regulamentação.
Como puderam todos perceber, trata-se de uma
causa que beneficia não somente o trabalhador, mas,
sobretudo e principalmente, o sentido de dignidade que
a cidadania brasileira deve conferir a todos aqueles
que a possuam, indiferentemente da classe social a
que pertençam, indiferentemente do lado que ocupem
em relação aos celebrantes do contrato de trabalho.
Políticas humanitárias, repito, direitos humanos
em primeiro lugar.
Termino, Sr. Presidente, agora só fazendo um registro muito curtinho. O meu discurso principal é esse.
Agora é só um registro.
Só quero registrar que acontecerá, na tarde de
sexta-feira, a partir das 14 horas, no salão do Conselho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a
UFRGS, na capital gaúcha, Porto Alegre, uma importante reunião convocada pela Ministra Chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Srª Maria do Rosário,
com presidentes de partidos políticos, Senadores e
Deputados estaduais e federais. Na pauta, a exumação
do corpo do Presidente da República João Belchior
Marques Goulart.
Infelizmente, por questão de agenda já acertada
em Brasília e em Goiás, não estarei lá nesse fim de
semana. É importante frisar que, por solicitação da família do Presidente Jango, em respeito à sua memória,
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a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, juntamente com a Comissão Nacional da
Verdade e a Polícia Federal, realizará um processo de
exumação do corpo do Presidente Jango no próximo
mês de novembro.
Jango foi o 24º Presidente do Brasil, de 1961 a
1964. Além disso, foi Vice-Presidente de 1956 a 1961.
Ele faleceu no exílio, em Mercedes, Argentina, no dia
6 de dezembro de 1976.
Quando faço uma homenagem a Jango, faço uma
homenagem também a Brizola. Conheci Leonel Brizola,
conversei com ele, inúmeras vezes me encontrei com
ele. Inclusive, quando fui Vice-Presidente do Senado,
ele me visitou aqui por duas vezes. Getúlio, Jango e
Brizola formaram um trio que marcou muito, muito o
mundo do trabalho. E todos sabem que me dedico muito
ao mundo do trabalho, à política de direitos humanos
e ao combate a todo tipo de preconceito.
Sr. Presidente, muito obrigado a V. Exª pela tolerância e peço que V. Exª considere na íntegra os dois
pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a PEC do Trabalho escravo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está em
fase final de tramitação, nesta Casa, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 57-A, de 1999, matéria
apresentada originalmente aqui mesmo, no Senado
Federal, por um grupo de parlamentares que foi, na
ocasião, encabeçado pelo ex-Senador Ademir Andrade.
A PEC 57-A talvez constitua, hoje, uma das mais
simbólicas proposições sob o exame do Parlamento,
uma vez que ela se apresenta como passo verdadeiramente crítico para que extirpemos, em nosso País,
uma das mais vergonhosas patologias sociais da modernidade: a escravização de trabalhadores ou, numa
fórmula que mantém inalterada a malignidade desse
ato, a redução do trabalhador a condição análoga à
de escravo.
O que a PEC propõe não é grande inovação no
campo do direito constitucional. Isso, porque o texto
da Carta de 1988 já propõe – embora aplicada a outro
delito – a expropriação do imóvel em que se flagrar o
plantio de espécies vegetais com vistas à produção
de drogas.
As propriedades são redirecionadas, nesse caso,
para uso em projeto de reforma agrária, não cabendo
qualquer indenização ao seu proprietário.
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De forma semelhante, a PEC, em sua versão original, pretendia associar tal mecanismo punitivo aos
casos de exploração de trabalho escravo.
Desde o momento de sua apresentação a proposição granjeou um bom nível de apoio entre os Senadores, independentemente do espectro ideológico
do parlamentar em questão.
Prova disso é, por exemplo, a posição adotada
pelo Relator quando de sua aprovação na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
De fato, assim se expressou, na ocasião, o então
Senador Romeu Tuma:
“A existência de trabalhadores subjugados,
deteriorados física e moralmente, que colocam
sua força de trabalho em troca de migalhas,
sem qualquer dos direitos sociais que se encontram consagrados na Constituição Federal
de 1988 e nos diversos tratados internacionais.
de que o Brasil é signatário, é situação que
envergonha a nossa Pátria, neste século de
tantas conquistas tecnológicas e científicas”.
Mais tarde, Sr. Presidente, já aprovada no Senado, foi a vez da Câmara dos Deputados produzir
importante aperfeiçoamento à proposta inicial.
Com efeito, aquela Casa acabou por aprovar – a
partir de um amplo acordo que envolveu não somente
sua Presidência, mas também as lideranças partidárias – a submissão para efeitos expropriatórios não
somente das propriedades rurais, mas também dos
imóveis urbanos.
Trata-se, é evidente!, de uma extensão necessária
do escopo inicial concebido, uma vez que a modalidade de escravidão laboral que mais cresce, nos dias
de hoje, é a urbana, principalmente pela utilização de
trabalhadores estrangeiros, a maioria dos quais em situação de ilegalidade, na produção industrial clandestina de vestuário e de artigos diversos de uso pessoal.
Dessa forma, não foi de todo uma perda a longa
tramitação que teve a matéria nas duas Casas do Legislativo Federal, sendo certo que, nesse período, foram
produzidos aperfeiçoamentos relevantes à proposição.
Isso posto, contudo, não há como negar que já é
mais que hora de aprovarmos a matéria no Congresso,
matéria cujas disposições substantivas considero indispensáveis ao esforço nacional de combate ao trabalho
escravo e às práticas a ele análogas – esforço esse,
aliás, reconhecido internacionalmente como exemplar.
Quanto a isso, Senhoras e Senhores Senadores, não custa lembrar que a própria Organização Internacional do Trabalho reconheceu, em 2005, que a
experiência brasileira de combate ao trabalho escravo
é digna de destaque”, não apenas pela qualidade das

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

políticas públicas voltadas ao tratamento do tema, mas
também em função dos “resultados positivos” alcançados com sua implementação.
Mais significativo, ainda, foi o fato de que nova
apreciação positiva da OIT, dada a público em 2009,
ressalta precisamente o propositura da PEC 57-A.
Veja como se pronuncia a Organização, Senhor
Presidente:
“um Segundo Plano de Ação [trata-se, aqui, do
II Plano Nacional de Erradicação do Trabalho
Escravo], adotado em setembro de 2008, inclui
novas medidas importantes, como uma proposta de alteração constitucional que autoriza a
expropriação e a redistribuição da propriedade
dos empregadores que usufruem do trabalho
forçado, e outras alterações legais, no intuito
de promover a proteção dos trabalhadores”.
É uma clara demonstração de que o consenso
doméstico que, ao longo desse tempo, veio se formando em torno da PEC 57-A é, hoje, uma realidade que
agrega apoio, entusiasmo e convergência para muito
além de nossas fronteiras.
Mas, apesar de tudo isso, ainda temos muito
caminho a percorrer, se quisermos de fato colocar as
estatísticas do trabalho escravo em um patamar mais
aceitável e civilizado.
Dados do Ministério do Trabalho e Emprego permitem demonstrar, por exemplo, que a ação governamental de combate a esse crime vem se intensificando
ao longo do tempo e, mais ainda, que o número relativo
de casos encontrados vem aos poucos cedendo ante
o avanço da fiscalização.
Isso é possível de verificar com a constatação
de que a quantidade de operações promovidas pelos
fiscais do Trabalho foi, no geral, crescente entre 1995 e
2007, período ao longo do qual as blitzes subiram de 11
para 116 por ano. Esse número, contudo, se estabiliza
na faixa média de 150 operações, de 2008 em diante.
Em contraponto, a quantidade de trabalhadores
resgatados, que chegou à casa dos 6 mil, em 2007,
estabilizou-se em torno dos 2.600 casos, nos últimos
3 anos.
Esse sinal de melhora, entretanto, é uma vitória
parcial, porque o quadro total não permite identificar
com clareza a melhora da situação, mas apenas que –
na medida em que o resultado das fiscalizações pode,
em algum nível, representar a realidade concreta – estaríamos atingindo certa estabilidade nesse quadro.
Mas trata-se, de toda forma, de uma estabilidade
em patamar ainda inaceitavelmente elevado!
Outro fator preocupante é a concentração do
número de casos em determinados Estados da Fe-
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deração. Inicialmente, temos que um terço dos Estados responde por 85% dos trabalhadores resgatados.
O maior percentual é representado pelo Estado
do Pará, que responde por mais de 20% de toda a
estatística nacional.
Logo em seguida vêm, pela ordem, Minas Gerais, Tocantins, Paraná e São Paulo, com frequências
situadas na faixa dos 15 aos 9%, respectivamente.
Se Minas, Paraná e São Paulo têm como hipótese explicativa de seu desempenho o contingente
populacional relativamente elevado e, também, uma
melhor estrutura de fiscalização, tal não se dá com o
Estado do Tocantins.
E, na verdade, não se dá também com os demais
relacionados nesse terço superior, os Estados de Goiás, Amazonas, Piauí e Mato Grosso.
Mas, retomando o tema da PEC 57-A, registro
que consegui entrever, nas estatísticas do Ministério,
o melhor de todos os argumentos para sustentar a necessidade de uma rápida tramitação e de uma unânime
aprovação da Emenda, ou seja, a urgência que defendo
em aumentar a eficácia dos instrumentos de combate
que hoje estão à disposição do Governo.
Imaginem, Senhoras e Senhores Senadores,
que, ao longo de todo o ano de 2012, todo o esforço
fiscalizatório do Ministério do Trabalho – quantificado
em mais de 140 operações realizadas, em mais de 250
empresas e organizações inspecionadas, em 2.750
trabalhadores resgatados e em outros 1.548 que tiveram seus contratos de trabalho regularizados no decurso das inspeções –, repito, que todo esse imenso
esforço estatal redundou em menos de 10 milhões de
reais em multas.
Ora, a favor da PEC não há melhor argumento do
que a inexplicável assimetria e a inaceitável desproporção que há, hoje, entre o imenso malefício que traz
a escravização laboral e as irrisórias consequências
que têm de suportar os seus responsáveis imediatos.
Claro, vários desses casos serão objeto de denúncia penal, e, possivelmente, alguns deles virão a
se constituir em condenação, mas isso não é capaz,
isoladamente, de compatibilizar a mácula que a escravidão laboral traz à santidade cívico-social das relações
de trabalho e a correspondente punição que, por isso,
recebem os que a agridem e ofendem.
Por isso, Sr. Presidente, entendo que é chegada
a hora de aprovarmos a PEC 57-A e adicionarmos o
mecanismo da expropriação ao rol dos instrumentos
que tem a Administração Pública para prevenir e reprimir a prática do trabalho escravo.
Não pode mais o Brasil suportar essa vergonha
que, embora combatida, ainda mancha o nome de nossa sociedade em face das outras Nações do mundo
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que já foram capazes de transpor essa triste página
da sua história laboral.
Registro, por fim, a brilhante solução proposta
pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, Relator da matéria no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, no sentido de remeter a regulamentação
da PEC imediatamente à Comissão Mista que regulamenta as normas constitucionais, reduzindo, dessa
maneira, os temores daqueles que temem venha a
PEC a colocar em risco o direito à propriedade previsto na Constituição.
Isso dito, encerro meu pronunciamento rogando a
todos os meus Pares, Senadoras e Senadores, o melhor de sua boa-vontade em prol da rápida aprovação
da PEC 57-A, de 2009.
Como puderam todos perceber, trata-se de uma
causa que beneficia não somente o trabalhador, mas,
sobretudo e principalmente, o sentido de dignidade
que a cidadania brasileira deve...
conferir a todos aqueles que a possuam, indiferentemente da classe social a que pertençam, indiferentemente do lado que ocupem em relação aos
celebrantes do contrato de trabalho.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre convite recebido da ministra Maria do Rosário Nunes. Assunto: exumação do corpo do
presidente João Goulart.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acontecerá
na tarde desta sexta-feira, a partir das 14h, no Salão
do Conselho da Universidade Federal do RS (UFRGS), na capital gaúcha, Porto Alegre, uma importante
reunião convocada pela ministra Chefe da Secretaria
de Direitos Humanos, srª Maria do Rosário Alves, com
presidentes de partidos políticos, senadores, deputados estaduais e federais.
Na pauta a exumação do corpo do presidente da
República, João Belchior Marques Goulart.
Infelizmente, por questão de agenda, já que tenho outros compromissos ainda nesta sexta-feira aqui
em Brasília, não pude confirmar a minha presença em
tão importante reunião.
Importante frisar que por solicitação da família
do presidente Jango e em respeito a sua memória,
a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, juntamente com a Comissão Nacional da
Verdade e a Polícia Federal, realizarão o processo de
exumação do corpo do presidente Jango no próximo
mês de novembro.
Jango foi o 24º (vigésimo quarto) presidente do
Brasil, de 1961 a 1964. Além disso, também foi vice-
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-presidente, de 1956 a 1961. Ele faleceu no exílio, em
Mercedes, na Argentina, no dia 6 de dezembro de 1976.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Paulo Paim, a solicitação de V. Exª será atendida nos termos regimentais.
Permita-me, Senador Paulo Paim, dizer que, ao
ouvir o pronunciamento de V. Exª, com profundo sentido humanista, me lembrei da nossa participação na
elaboração da Constituição, cujos 25 anos nós estamos saudando e que saudaremos sempre enquanto
vivermos. De onde estivermos, de lá, prestaremos homenagem a esta Constituição Cidadã, que consagra
alguns princípios que, sem dúvida nenhuma, ainda são
requeridos até hoje.
Mas quero dizer a V. Exª que – não sei se, na
época, passou pelas suas mãos – apresentei uma
emenda na comissão temática competente da Assembleia Constituinte, que se referia a um texto sintético,
conciso da Constituição, lembrando a Constituição do
Reino da Dinamarca, que continha apenas 33 artigos,
estabelecendo os princípios nacionais do seu povo.
Por que lembro isto neste instante? Porque V. Exª está
defendendo aqui uma emenda à Constituição do mais
alto significado para o nosso País, para o sentido democrático do povo brasileiro.
Se nós tivéssemos aprovado apenas uma Constituição dessa forma, com 33 artigos ou com um pouco
mais, hoje essa proposta que V. Exª defende com tanta
consciência e com tanto brilho, sem dúvida alguma,
seria transformada em lei. Por quê? Porque ela tramitaria aqui como um projeto de lei complementar, cuja
tramitação é muito mais rápida.
Eu não sei por quantos anos a emenda constitucional do ex-Senador Ademir de Andrade percorre os
canais do Congresso Federal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
Há mais ou menos 15 anos.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Há mais ou menos 15 anos! Se
for apenas para consagrar um princípio constitucional,
hoje uma lei completar tramitaria, com toda a dificuldade, com todos os obstáculos que pudessem ocorrer,
com prazo muito mais curto.
Cumprimento V. Exª e concluo dizendo que, com
base no que V. Exª afirma, combater o trabalho escravo não é uma razão ideológica tão somente, mas um
imperativo cívico e de cidadania.
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Meus cumprimentos pelo pronunciamento de
V. Exª!
O SR. PAULO PAIM (Bloco Governo/PT – RS) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Saudando a presença de V. Exª,
nosso eminente e querido Presidente desta Casa,
Senador Renan Calheiros, concedo a palavra, por
delegação do próprio Senador Mozarildo Cavalcanti,
a V. Exª. V. Exª nos premiará mais uma vez com seus
conceitos que muito nos engrandecem. É uma honra
conceder a palavra ao nosso Presidente! Costumo dizer, Senador Renan Calheiros, que V. Exª tem o tempo
que desejar na tribuna.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Obrigado!
Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu gostaria, nesta sexta-feira, de fazer um breve relato da semana, que, como
as demais semanas, como todos têm visto, tem sido
muito produtiva.
Ontem, realizamos a terceira sessão temática
com a presença do Ministro Guido Mantega e de dois
Governadores, o Governo Teotonio Vilela e o Governo
Silval Barbosa, e com a participação intensa de Senadores e de Senadoras, sem restrições do Regimento Interno. Todos sabem que mudamos o Regimento
Interno, para realizarmos essas sessões temáticas,
para colaborarmos para a volta do Senado Federal
aos grandes debates.
É evidente que, ontem, como das vezes anteriores, nós conseguimos aprofundar o debate, que inclui
a rediscussão da divisão da receita dos impostos, a
questão do ICMS, o indexador da dívida dos Estados
e o Fundo de Compensação e o de Desenvolvimento Regional, além da convalidação de investimentos,
como também da partilha do ICMS nas vendas não
presenciais, ou seja, do comércio eletrônico.
Vamos dar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, celeridade à troca do indexador das dívidas, da mesma
forma que esperamos reciprocidade da Câmara dos Deputados na resposta ao comércio eletrônico. Esse é um
comércio, hoje, de quase R$30 bilhões, valor que não
está sendo partilhado com os Estados da Federação.
Como vimos no debate de ontem, nós estamos
muito perto de um acordo em torno do Projeto de Resolução no 1, com a reforma do ICMS, para, consequentemente, termos a convalidação dos incentivos
pelo Confaz.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda na esfera
econômica, eu gostaria aqui, Senador Paulo Paim, Senador Mozarildo, de anunciar que vamos votar, ainda
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este ano – é o meu empenho, é o meu compromisso
–, o substitutivo do Senador Francisco Dornelles ao
Projeto de Lei do Senado no 102, de 2007, que dá ao
Presidente do Banco Central seis anos – podem ser
quatro anos – de mandato, com uma possível recondução, em período diferente do período do Presidente da
República. Pelo substitutivo, a demissão do Presidente
ou dos diretores da autarquia pelo Presidente da República terá de ser justificada e previamente aprovada
pelo Senado Federal, exatamente como a nomeação.
Na minha avaliação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Brasil já está maduro para esse debate, e não
devemos contaminá-lo ideologicamente. A discussão
com relação à independência do Banco Central é uma
discussão técnica, somente técnica. A principal função
de qualquer Banco Central é zelar pela defesa do mais
importante patrimônio de uma economia: sua moeda.
No momento em que o Banco Central possa, por ausência de autonomia, ser pressionado, ele corre o sério
risco de perder respeito e credibilidade dos agentes
econômicos. Essa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
a principal razão pela qual remanesce a ideia de que
todo Banco Central tem autonomia.
Para melhorar o que já está bom – e a sessão temática de ontem demonstrou exatamente isso –, para
um projeto nacional de desenvolvimento autônomo e
sustentável, é inevitável que o Banco Central, fortalecido, tenha independência e fique imune aos interesses
vindos da esfera política, partidária e governamental
ou até mesmo da vida privada. Um Banco Central independente é a garantia de que a saúde da economia será sempre diagnosticada com olhos técnicos,
isentos, descontaminados da miopia apaixonada das
circunstâncias.
Os Bancos Centrais, que são os bancos dos
bancos, devem seguir políticas de Estado, e não de
governos. Em sociedades amadurecidas – e o Brasil
está amadurecido; a sessão de ontem também demonstrou isso –, eles não podem servir como força
auxiliar das circunstâncias.
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria também, nestas breves palavras, de informar ainda ao País e ao
Plenário que já designamos os Senadores Humberto
Costa e Vanessa Grazziotin como representantes do
Senado Federal para intercederem pela libertação da
ativista brasileira Ana Paula Maciel, presa desde o dia
19 de setembro. Ela foi presa durante uma manifestação do Greenpeace na região do Ártico.
Queremos, Sr. Presidente – o objetivo é este –,
abrir um diálogo com o parlamento russo, com o objetivo de colaborar na libertação de Ana Paula, presa na
cidade de Murmansk, a dois mil quilômetros de Moscou.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Renan, permita-me um aparte?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Senador Paulo Paim, concedo-lhe um aparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Primeiro, quero cumprimentar V. Exª pelo conjunto da
obra. Quem duvidou está vendo que V. Exª deu uma
dinâmica nova ao Senado da República. As comissões
temáticas são um sucesso. Matérias que muitos não
acreditavam que votaríamos, nós já as votamos. E sei
que, se depender de V. Exª, na semana que vem, vota-se, inclusive, a questão do voto secreto. Os próprios
Senadores do PT comentaram comigo do diálogo que
tiveram com V. Exª. E por que faço o aparte neste momento? Porque essa ativista é gaúcha. Recebi, inclusive, material da família, já fiz dois pronunciamentos
nesse sentido. E me vejo agora contemplado com a
decisão de V. Exª de enviar dois grandes Senadores,
a Senadora Vanessa e o Senador Humberto Costa,
para intercederem junto ao governo russo, no sentido
da libertação dessa lutadora em defesa dos mares,
dos rios, do meio ambiente. Quero só cumprimentar V.
Exª. Permita-me que eu diga ainda do projeto que está
vindo da Câmara – V. Exª ajudou na articulação – que
trata da dívida dos Estados, a qual vamos debater e
votar. Sei que o Governador Tarso Genro ligou para V.
Exª. Ontem, fiz um discurso na tribuna, enaltecendo
também essa iniciativa. Meus cumprimentos a V. Exª!
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – Agradecemos e incorporamos, com muita satisfação, o aparte do Senador Paulo Paim a esta breve comunicação que fazemos ao Plenário e ao País.
Muito obrigado pela solidariedade e pela posição
do Senado de mandar uma Comissão para, junto ao
parlamento russo, trabalhar, colaborar no sentido da
libertação de Ana Paula.
Como todos sabem, mesmo com a retirada de
uma das acusações, a brasileira segue presa. Nessa
segunda correspondência que foi enviada à Presidente do Conselho da Federação da Assembleia Federal
da Rússia, Valentina Matvienko, e que a comitiva que
estamos designando levará em mãos, estamos, em
nome do Senado Federal, Senador Ruben Figueiró,
solicitando a rápida liberação da brasileira e pedindo a
consideração da carta de garantias apresentada pelo
Governo brasileiro, para que Ana Paula responda às
acusações em liberdade.
Nestas breves palavras, Senador Mozarildo, eu
gostaria também de compartilhar com o Brasil que
conversei ontem, por telefone, com a Presidente Dilma Rousseff sobre o projeto aprovado pelo Senado de
autoria da Senadora Ana Amélia que obriga os planos
de saúde a cobrir despesas de medicamentos de uso
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oral, de procedimentos radioterápicos e de hemoterapia na casa do paciente.
A inclusão da quimioterapia oral nos planos de
saúde a partir de janeiro de 2014 já havia sido adotada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas
agora é diferente: agora ela deixa de ser uma possibilidade, uma previsão, como era, para se tornar uma
certeza, uma obrigação prevista em lei.
Pareceu-me que a Presidente, no telefonema,
estava convencida – esta é a minha impressão – da
necessidade de sancionarmos a quimioterapia oral.
Para quem enfrenta essa terrível enfermidade – são
muitos os brasileiros que a enfrentam, que com ela
convivem –, toda a incerteza, dúvida ou demanda judicial por serviços e remédios, como todos sabem, é
negativa. Com a lei, dissipam-se as incertezas, e os
medicamentos serão obrigatoriamente custeados pelos
planos de saúde. A Presidente Dilma recebeu muito
bem a proposta. E torço para que a Presidente a sancione antes mesmo do final do prazo legal.
Por fim, Senador Ruben Figueiró, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador Paulo Paim e Senador
Cristovam Buarque, informo que vamos instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta pela Senadora Lídice da Mata, para investigar assassinatos de
jovens negros no Brasil. Segundo o Ipea, a cada três
pessoas assassinadas no Brasil, duas são negras. A
chance de um adolescente negro ser vítima da violência,
vítima de um homicídio, como todos sabem, é de 3,7,
em comparação a brancos. São números aterradores.
Estou tentando junto aos Líderes da Casa um
consenso, para que esta Casa indique para a condução dos trabalhos o Senador Paulo Paim. Daqui, desta
tribuna, faço um apelo ao Líder da Bancada do meu
Partido, Senador Eunício Oliveira, e faço também um
apelo ao Líder da Maioria no Senado Federal, para que
possamos concluir um consenso no sentido de indicar
o Senador Paulo Paim, uma das referências do Senado Federal, para presidir esta importante Comissão
Parlamentar de Inquérito, que vai apurar essa coisa
brutal, a violência contra jovens negros no nosso País.
Ouço o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Não há como eu não agradecer a V. Exª. A Senadora Lídice da Mata conversou comigo sobre esse
tema. E eu falava aqui de por que realizar essa Comissão Parlamentar de Inquérito. De cada dez jovens
assassinados, oito são negros! Nós não queremos que
ninguém seja assassinado, é claro. Agora, em face desse número tão representativo negativamente, tem de
haver uma investigação. Estão dizendo que, se nada
for feito, rapidamente, de cada dez homicídios, nove
serão de jovens negros. E nós temos de ir a fundo na
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questão, para combater todo tipo de crime contra a
nossa gente, contra o nosso povo.
Eu agradeço muito a V. Exª pela indicação do
meu nome e agradeço também a Senadora Lídice da
Mata, que pediu que eu até mesmo levantasse essa
possibilidade. E V. Exª, agora, anuncia a nossa indicação para estar entre os que vão ajudar no encaminhamento. Quase nunca participei de nenhuma CPMI aqui
na Casa. Com muita satisfação, se for indicado para
qualquer posto nessa verdadeira cruzada que vamos
fazer em nível nacional, investigando e buscando alternativas no combate ao assassinato de jovens, agradeço a indicação de V. Exª. Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL) – É muito importante que nós possamos evoluir
nessa conversação para que V. Exª seja indicado, sim,
para presidir essa Comissão Parlamentar de Inquérito,
porque, como todos sabem, as Comissões Parlamentares de Inquérito, quando despolitizadas, costumam
produzir resultados muito profícuos em termos dos
aprimoramentos institucionais.
São essas, Srs. Senadores, as informações que
gostaríamos de dar ao Senado Federal e ao País.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – V. Exª, Sr. Presidente, Senador
Renan Calheiros, nos honra muito com o seu pronunciamento.
Se V. Exª me permitisse, eu anotei aqui algumas
observações a respeito dos esclarecimentos com que
V. Exª nos premiou.
Por exemplo, V. Exª falou sobre autonomia plena
do Banco Central. Esse é um anseio que vem desde
os nossos trabalhos na Constituinte de 1988, e espero
que isso se torne realidade.
Outra afirmação que V. Exª fez foi com relação à
participação dos Estados, em decorrência da sessão
temática de ontem, no comércio eletrônico. Eu confesso
a V. Exª que eu não sabia que nós não participávamos
– nós, Estados brasileiros – disso aí. É uma medida,
sem dúvida alguma, decorrente dessa reunião de ontem e que poderá se tornar realidade.
V. Exª também afirmou que o Senado da República estará representado na República da Rússia
para prestar a sua solidariedade à nossa irmã brasileira Ana Paula, por intermédio da presença dos Senadores Humberto Costa e Vanessa Grazziotin. Eu
acho que essa é uma medida também extraordinária,
porque isso demonstra o nosso sentimento brasileiro
de solidariedade humana.
V. Exª também destacou aqui o interesse manifestado junto à Presidenta da República com relação
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ao projeto, à lei da Senadora Ana Amélia, que foi aprovada nesta Casa por unanimidade.
Eu tenho um genro que é oncologista, Paulo Hoff,
que colaborou com a Senadora Ana Amélia na elaboração do projeto. Sinto-me até profundamente honrado
em tê-lo como participante na elaboração do projeto.
Finalmente, V. Exa encerrou com chave de ouro
o seu pronunciamento, destacando a indicação sua
à Liderança do Governo para que o Senador Paulo
Paim presida a Comissão que vai analisar a questão...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL. Fora do microfone.) – Do assassinato de jovens
negros.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Isso mesmo.
Eu considero o Senador Paulo Paim não só pela
amizade que tenho por ele desde a Constituinte, mas
porque reconheço nele uma das maiores expressões
políticas do Congresso Nacional.
V. Exa foi extremamente feliz, e eu tenho certeza
de que todos nós, Senadores, aplaudimos a indicação de V. Exa.
É uma honra tê-lo nesta sexta-feira colaborando
conosco para o brilhantismo desta sessão.
Muito obrigado a V. Exa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, pela ordem, o
eminente Senador Cristovam Buarque.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Eu gostaria de ter feito um aparte à fala do Senador
Renan Calheiros, mas, na hora em que ele já estava
terminando, eu estava fazendo um comentário com o
Senador Mozarildo sobre a ordem das falas.
Eu quero aproveitar para parabenizar o Senador
Presidente, Renan Calheiros, pelo trabalho que tem
feito por meio de diversos gestos. Alguns ele já citou
aqui; todos eles elogiáveis. Outro sobre as sessões
plenárias que ele tem feito aqui para discutirmos grandes temas nacionais.
Ontem, foi uma sessão extremamente rica. É uma
pena que nós temos tantas atividades aqui que não
dá tempo de ficar o tempo todo para debater, mas foi
uma bela reunião.
Eu aproveito, Senador Renan Calheiros, para fazer
uma espécie de relatório sobre duas das comissões que
o senhor criou, nas quais me nomeou como Relator.
A primeira tem 90 dias – claro que vamos ter
que trabalhar o problema de recesso – para elaborar
propostas de financiamento para a educação. Já tivemos uma belíssima audiência e já temos até, eu di-
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ria, uma espécie de esboço de como será o relatório.
A outra é a comissão para discutir o futuro – o futuro
mesmo, daqui a 30 anos, a 40 anos, daqui para frente,
no Brasil. Em relação a essa, já tivemos uma reunião
também na linha de discutir como será o desenho da
Federação daqui a algumas décadas. E tínhamos uma
outra marcada para discutir o ensino superior, mas, na
conversa com o Presidente, o Senador Luiz Henrique,
nós decidimos mudar o rumo da comissão.
Eu estava orientando, como Relator, pensando
no meu relatório. Depois de algumas conversas – e talvez seja até ideia do Senador Renan –, ouvi que não
apenas o relatório é importante, mas o próprio debate
em si. Então, estamos reorientando para fazer grandes eventos, e o primeiro será no dia 28 de novembro,
sobre o ensino superior. Não mais como estávamos
organizando para debater, como deveria ser o relatório, e, sim, para trazer grandes personalidades, até do
exterior, que possam debater um tema que não é só o
futuro do ensino superior no Brasil, mas para onde vai
essa instituição chamada universidade, nas próximas
décadas, com a revolução que está ocorrendo nos
sistemas de ensino.
Então, são duas das suas iniciativas que estão
a meu cargo junto com a Presidenta Angela Portela
e com o Presidente Luiz Henrique. Estamos a pleno
vapor, graças aos dois Presidentes.
Era isso.
Parabéns pela fala, que eu vinha ouvindo parte
pela rádio e a outra, final, assisti aqui.
Creio que o Senado está hoje mais presente do
que esteve em passado recente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Cristovam Buarque,
esta Presidência, com muita honra representando o
pensamento do Presidente Renan Calheiros, anota
as observações de V. Exª.
Concedo agora a palavra ao eminente Senador
Mozarildo Cavalcanti, naturalmente pelo tempo que
desejar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Ruben
Figueiró, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da rádio Senado, há
poucos dias, a Presidente da República sancionou o
projeto de conversão oriundo de uma medida provisória que tramitou, eu diria, até em tempo recorde, entre
Câmara e Senado. Aliás, tramitou na Comissão Mista,
que analisou primeiramente e que fez o relatório, e,
depois, na Câmara e no Senado.
Tive a honra de ser o Relator Revisor dessa Comissão Mista, também no Senado, que deu parecer
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sobre essa medida provisória. Hoje, Lei dos Mais Médicos. É lógico que muitos médicos ainda têm resistência
a essas alterações. Até certo ponto, com razão. Temem
que a qualidade da Medicina no País caia com esse
processo de importação e até modificação no currículo
das faculdades de Medicina no Brasil.
Mas o importante é que essa medida provisória
aqui, no Senado, talvez tenha sido a medida provisória
que não tinha nenhum anexo ou, como se diz, nenhum
penduricalho para incluir outros temas na questão. E,
em relação à medida provisória original, apresentei
alguns pontos que realmente aprimoraram a medida,
que foram mantidos na Câmara. Portanto, eu diria que
representa, de fato, um marco.
Nunca disse – e tenho dito, aliás, o contrário – que
o Mais Médicos é a salvação da lavoura. Pelo contrário.
Falando do ponto de vista médico, eu diria que é um
tratamento de emergência, que se vai transformar, com
as medidas que foram feitas, num programa permanente. Por quê? Porque nós incluímos, por exemplo, a
redução dessa primeira leva de médicos, que vieram
de outros países. Eles vão ficar três anos apenas trabalhando com o registro do Ministério da Saúde. Depois, se eles quiserem continuar no programa ou se
quiserem ficar no País, em outra área, terão que fazer
a revalidação do diploma.
Também colocamos um item que não existia. O
Governo Federal terá a obrigação, em cinco anos, de
reformar, construir e equipar as unidades de saúde,
principalmente as unidades de primeiros atendimentos,
e incrementar também o Programa Saúde da Família.
É verdade que os prontos-socorros, os hospitais estão
assoberbados de pacientes que, se tivessem tido atendimento médico no momento, diríamos, inicial, talvez
não chegassem ao pronto-socorro e muito menos a
ter internação de emergência. É evidente que caso de
emergência, casos de urgência têm que ser tratados
como prioridade.
Mas também tenho dito, Senador Paim, que se
discute muito a questão do financiamento da saúde. E
é necessário. É necessário definir realmente que o percentual que o Governo Federal arrecada nos Municípios
e nos Estados seja estabelecido por lei, assim como
é: para os Municípios, 15%; para os Estados, 12%; e
para o Governo Federal que seja, pelo menos, 10%.
Porém, eu diria que há um mal maior nessa questão da área de saúde – e tenho denunciado aqui vários
casos, inclusive no meu Estado, no Estado de Roraima –, que é a corrupção, que envolve vários escalões,
inclusive.
O jornal Folha de S.Paulo do domingo passado
publicou matéria de capa intitulada: “Em cinco anos
SUS [ou Sistema Único de Saúde] sofre desvios de de

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

15 milhões”. E fala mais: “Irregularidades aparecem em
prefeituras, Estados e instituições públicas e privadas”.
Eis o início da matéria:
Prefeituras, governos e órgãos públicos e particulares aplicaram, irregularmente, R$502
milhões de recursos do SUS em cinco anos.
Checagens de 2008 a 2012 do governo indicaram os desvios, equivalentes a 227 novas
UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) [exatamente para onde deve ir a maioria dos médicos do Programa Mais Médicos].
O Ministério da Saúde diz que o valor pode ser
maior, por causa de novos relatórios, e cobra
o ressarcimento.
Há casos de equipamentos doados e desaparecidos, cobranças indevidas, problemas em
licitação e prestação de contas, suspeitas de
fraude e favorecimento.
E diz mais:
No Piauí, um paciente [só um paciente] ‘foi
atendido’ 201 vezes [201 vezes] em um único
dia, e as consultas foram cobradas do SUS.
Prefeituras respondem por 73% do valor de
desvios, e Estados, por 15%.
Essa é a média. Realmente, é a média, porque há
Estados, infelizmente, como o meu, em que essa média, com certeza, é bem superior ao que está dito aqui.
“Os dados foram obtidos pela Folha por meio
da Lei de Acesso à Informação.”
A matéria continua falando isso, que o SUS paga
201 consultas, no mesmo dia, para um só paciente.
“Ministério cobra desvios identificados em auditorias; 113 casos têm ressarcimento de mais
de R$1 milhão.”
Sr. Presidente, segue a matéria abordando vários pontos. E diz:
Para burlar as contas do SUS, gestores falsificam registros hospitalares ou inserem em seus
cadastros profissionais “invisíveis”.
Em Nossa Senhora dos Remédios, também
no Piauí, de 20 profissionais cadastrados nas
equipes do Programa Saúde da Família, 15
nunca haviam dado expediente.
Em Ibiaçá (RS), remédios do SUS foram cedidos a pacientes de planos de saúde.
As íntegras desses e de outras centenas de
auditorias estão disponíveis no site do Denasus [que é o órgão encarregado de fiscalizar
e controlar os recursos aplicados na área de
saúde].
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Então, eu sempre disse que é um verdadeiro
câncer que deteriora a saúde. Muito antes até de pensar em alocar e transferir mais recursos ou aplicar da
própria receita dos Municípios e dos Estados, temos
que fazer um verdadeiro mutirão, Senador Paim, em
que exista não apenas o Denasus, que, com certeza,
não tem condições de fazer uma fiscalização mais rigorosa e duradoura. E também envolver os Tribunais
de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas da União
e os Ministérios Públicos, tanto estadual como federal.
Um verdadeiro mutirão mesmo, porque se reduzirmos
somente a corrupção que acontece no setor de saúde,
teremos condições, de fato, de construir novas Unidades de Pronto Atendimento e até hospitais de média
complexidade, de equipá-los e de dar ao médico a retaguarda necessária em muitos casos.
Minha tristeza, Senador Paim, é que não fica só
nisso. Por exemplo, a Funasa também... No ano retrasado, a Controladoria-Geral da União (CGU) apresentou
um relato dizendo que, nos últimos cinco anos, haviam
sido desviados R$5 milhões dos cofres públicos, porque há todo tipo de maracutaia com a Funasa. Ela é a
responsável principalmente pela aplicação de recursos
em saneamento básico e pela prestação de saúde às
comunidades indígenas.
Então, a corrupção vai da contratação de voos
que não são feitos e são pagos até a passagem de
recursos para os Municípios, que não são aplicados
também. A corrupção em um órgão como a Fundação
Nacional de Saúde é enorme. Recursos da saúde têm
de ser tratados, eu diria, com mais cuidado até do que
são tratados em outras áreas, embora eu entenda que
a corrupção tenha de ser combatida em todos os setores. O Brasil, que tem avançado tanto em tantas áreas,
tem de avançar nessa também.
Principalmente depois da aprovação do Programa
Mais Médicos, nós temos de ver tudo que envolve a
questão da saúde e as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Não é possível, por exemplo, que
fiquemos sem uma carreira de Estado para o médico.
Com uma carreira, o médico ficaria estimulado, faria
concurso, uma prova de seleção, e começaria ganhando
menos, como, aliás, é o caso dos magistrados estaduais, que, quando passam no concurso, são nomeados
juizes substitutos e vão, geralmente, para comarcas do
interior, não ficam na capital. Depois, são promovidos
a juiz titular, passam a ganhar mais e, portanto, têm
o estímulo de, sem reclamar, forçadamente, ir para
uma comarca do interior. Entendo que a carreira de
Estado dos médicos, bem como já aprovamos aqui o
aproveitamento de uma mão de obra importante, que
são os médicos militares, que vão para a reserva muito
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novos ainda, eu diria, que podem colaborar muito com
o Programa Mais Médicos.
A mesma coisa com os militares que estão nas
fronteiras, como no meu Estado, que tem um pelotão
em cinco, seis Municípios, estão em toda a fronteira
norte, leste, oeste e, portanto, já prestam o que eles
chamam de ação cívico-social e atendem aos necessitados, pessoas das áreas onde eles atuam. Vou citar
o exemplo, inclusive, da área ianomâmi, de que todo
mundo fala, como se fosse apenas uma reserva indígena. Lá existe um pelotão de fronteiras que atende
aos índios e que atende também, é lógico, à corporação e seus familiares.
Portanto, o médico, o bioquímico e o odontólogo não estão circunscritos a estarem ali para atender
apenas aos militares. Eles fazem, repito, essas ações
cívico-sociais que atendem, de maneira muito importante, às populações de onde estão localizados.
Por isso, entendo que esses profissionais poderiam, também, acumular o serviço no SUS, recebendo,
vamos dizer, um adicional para que atendam, cada vez
mais, à população de onde estão localizados. Quer dizer, nós aproveitaríamos um profissional médico que
já está nessas áreas, movido pela sua situação de
carreira militar, porque o tempo na fronteira é contado em dobro, ele recebe um adicional, e poderia ser
aproveitado também pelo Programa Mais Médicos.
Entendo que, se fizermos uma reflexão... E eu,
Senador Paim, estou comprometido, agora mais do
que nunca, a olhar esses aspectos, que existem, repito, desde que me formei, há 44 anos. Na Comissão
Mista, o relator foi um Deputado médico, o revisor fui
eu, que sou médico, e havia muitos médicos, Deputados e Senadores.
Portanto, nós acreditamos, firmemente, que fizemos um programa que deveria ter sido feito, no meu
entender, há 40 anos pelo menos. Eu me formei no ano
em que minha faculdade estava completando 50 anos
de existência. Portanto, já havia formado 44 turmas. E
o problema dessa questão de distribuição dos médicos
já existia. Nós já debatíamos esse assunto. E, quatro
décadas passadas, ou quatro décadas e meia, praticamente, não havia um programa para resolver isso.
Fomos sempre empurrando com a barriga, fazendo
de conta que isso não existia, em alguns momentos.
O certo é que nós temos de levar...
Eu sempre digo, já que o Senador Cristovam está
pedindo um aparte, que saúde e educação são irmãs
gêmeas. Se a pessoa não tiver educação, também não
aprende a ter cuidados básicos para evitar doenças
que são evitáveis apenas, às vezes, com condutas
de higiene. Mas, também, se a pessoa estiver doente, não consegue estudar. Então, eu acho que essas
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duas áreas – saúde e educação – têm de, realmente,
andar juntas.
Abordei aqui a corrupção na área da saúde,
mas, infelizmente, também existe corrupção na área
da educação, seja no transporte escolar, seja no sucateamento das escolas, seja no pagamento minúsculo
aos profissionais da área, os professores. Realmente,
é triste ver que alguns Estados até entraram no Supremo contra o piso mínimo da categoria. Então, eu fico,
realmente, como disse, mais comprometido, sempre
fui comprometido com a questão da saúde, mas agora
fico mais ainda.
Ao mesmo tempo em que ajudei a aprovar esse
projeto, vou ajudar a fiscalizar e a reivindicar melhorias para o setor, principalmente para aqueles que vão
para o interior, que muitos órgãos da imprensa nacional chamam de grotões. São Municípios na fronteira
que não têm nenhum médico, e a prefeitura, quando
contrata, tem que aceitar que ele trabalhe três, quatro
dias por semana e vá trabalhar em outro lugar para
complementar o seu salário.
Eu concedo o aparte ao Senador Cristovam, com
muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Mozarildo, eu não lhe disse
sobre uma dívida que tenho com o senhor em relação
ao Mais Médicos. Desde o primeiro instante, eu fui um
entusiasta desse projeto. O meu sentimento, a minha
compaixão me levava a dizer que um bom projeto é
não deixar uma cidade sem médico. E, já que não temos aqui, por que não buscar fora? Mas havia sempre
certa dúvida em função da reação dos médicos. Quando eu aqui soube, conversando um dia, que o senhor
era favorável ao projeto, confesso que senti um alívio
de fazer a defesa da maneira mais enfática possível,
pelo seu conhecimento técnico, pelo seu relacionamento com os colegas da Medicina. Além disso, cada
vez que ouço o senhor falar, eu vejo que é um apoio,
eu diria até um certo entusiasmo, mas com algumas
contribuições de como melhorar. Em nenhum momento,
o senhor disse aqui que esse programa é a salvação
da Pátria. Ele é uma necessidade da Pátria, mas não
a salvação. E o senhor sempre dá caminhos, como
a própria carreira nacional do médico e de todos os
trabalhadores da saúde, que o senhor sempre enfatiza, o equipamento nos lugares para onde vão esses
médicos. E os médicos que não são do Mais Médicos
também têm que ter esses equipamentos. Então, eu
quero aqui manifestar, de público, a minha gratidão, a
certeza que eu tive de que eu estava do lado certo,
a partir do momento que vi suas análises, seu apoio
e suas sugestões de como melhorar esse programa.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Senador Cristovam, fico muito
orgulhoso com o seu aparte, que enriquece o meu
pronunciamento.
E, falando na área da educação médica, nós temos que ter um cuidado redobrado, tanto que também
apresentei sugestão nessa área criando critérios básicos para a abertura e o funcionamento de cursos de
Medicina. Do contrário, correremos o risco da proliferação indiscriminada de cursos médicos, como já ocorre
em outras áreas, de má qualidade. Por isso, também
colocamos os pontos cardeais da questão da abertura
e de funcionamento dos serviços médicos.
Essa lei, quem realmente a lê com atenção vai
ver que não é simplesmente aquela história de abrir a
porteira para trazer mais médicos do exterior. Vamos
lutar agora para formar mais médicos.
Esse, na verdade, é um programa que foi elaborado e conduzido em parceira com o Ministro da Saúde e o Ministro da Educação. Portanto, envolve dois
ministérios vitais. O Ministério da Educação já tomou
a providência de aumentar o número de vagas nos
cursos de Medicina das escolas federais.
Agora, nós também vamos acompanhar, Senador
Paim, porque se apenas aumentar o número de vagas
e não aumentar o número de professores e os laboratórios, daqui a pouco, haverá, nas universidades federais, a deterioração da formação dos nossos médicos.
Mas, no conjunto da obra, eu diria, foi dado um
passo importante. Embora seja um caso de emergência,
é uma emergência que está sendo tratada tardiamente.
Repito: há pelo menos quatro décadas, esse problema era do conhecimento de todos. Não só da classe
médica, de todos. Então, nem governo, nem entidades
médicas, nem mesmo o Parlamento fizeram, digamos,
um trabalho mais profundo para resolver essa causa.
Eu quero encerrar, Senador Paulo Paim, pedindo
a V. Exª que autorize a transcrição desta matéria publicada na Folha de S.Paulo, que, para mim, realmente,
é um grande alerta, um alerta público, portanto, de
que temos que combater com eficiência a corrupção
na área de saúde. Se não, será igual a um recipiente
furado em que se coloca água, mas existe um buraco
que drena tudo, e nunca há a quantidade necessária
de recursos para aplicar.
Se não estou enganado, aprovamos aqui uma
lei que torna crime hediondo a corrupção na área de
saúde e outras.
Então, acho que é fundamental mesmo, porque
quem rouba na educação, quem rouba na saúde, no
meu entender, não está simplesmente roubando, está
tirando direitos: por exemplo, o de haver mais estudantes nas escolas públicas e o de as escolas públicas
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serem de boa qualidade. Quem rouba na saúde está
tirando não só a saúde do paciente que precisa, mas,
às vezes, até a vida.
É muito importante que o Governo realmente
intensifique esse trabalho, repito, talvez em mutirão,
porque só o Denasus não vai ser capaz de coibir, de
maneira global, essa questão da corrupção na saúde.
Reitero o pedido de transcrição.
Muito obrigado a V. Exª.
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.)
Em 5 anos, SUS sofre desvios de R$ 500 milhões
Irregularidades aparecem em prefeituras, Estados e instituições públicas e privadas
Prefeituras, governos e órgãos públicos e particulares aplicaram irregularmente R$ 502 milhões de
recursos do SUS em cinco anos. Checagens de 2008
a 2012 do governo indicaram os desvios, equivalentes
a 227 novas UPAs ( unidades de pronto atendimento).
O Ministério da Saúde diz que o valor pode ser
maior, por causa de novos relatórios, e cobra ressarcimento.
Há casos de equipamentos doados e desaparecidos, cobranças indevidas, problemas em licitação
e prestação de contas, suspeitas de fraude e favorecimento.
No Piauí, um paciente foi “atendido” 201 vezes em
um mesmo dia e as consultas foram cobradas do SUS.
Prefeituras respondem por 73% do valor de desvios, e Estados, por 15%. Os dados foram obtidos pela
Folha por meio da Lei de Acesso à Informação.
SUS paga 201 consultas no mesmo dia para
paciente
Dados obtidos pela Folha apontam uso irregular
de R$502 milhões em 5 anos
Ministério cobra desvios identificados em
auditorias; 113 casos têm ressarcimento de mais
de R$ 1 milhão
Natália Cancian
Enviada especial ao Maranhão
André Caramante
De São Paulo
Em um único dia, um paciente “conseguiu ser
atendido” 201 vezes em uma clínica de Água Branca,
no Piauí. A proeza não parou por aí – o valor das duas
centenas de consultas foi cobrado do SUS. O mesmo
local cobrou tratamentos em nome de mortos.
Casos assim explicam como, em cinco anos, cerca
de R$ 502 milhões de recursos públicos do SUS foram
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aplicados irregularmente por prefeituras, governos e
instituições públicas e particulares.
Esse meio bilhão, agora cobrado de volta pelo
Ministério da Saúde, refere-se a irregularidades identificadas em 1.339 auditorias feitas de 2008 a 2012 por
equipes do Denasus (departamento nacional de auditorias do SUS) e analisadas uma a uma pela Folha.
Um dos problemas mais frequentes são os desvios na aplicação de recursos – quando o dinheiro repassado a uma área específica da saúde é aplicado
em outro setor, o que é irregular.
Também há casos de equipamentos doados e
não encontrados, cobranças indevidas, problemas em
licitação e prestação de contas, suspeitas de fraudes
e favorecimentos.
Com o valor desviado, por exemplo, poderiam
ser construídas 227 novas UPAs (unidades de pronto
atendimento) ou, ainda, 1.228 novas UBS (unidades
básicas de saúde). O orçamento do ministério em 2012
foi de R$ 91,7 bilhões.
Para burlar as contas do SUS, gestores falsificam
registros hospitalares ou inserem em seus cadastros
profissionais “invisíveis”.
Em Nossa Senhora dos Remédios, também no
Piauí, de 20 profissionais cadastrados nas equipes do
Programa Saúde da Família, 15 nunca haviam dado
expediente.
Em Ibiaçá (RS), remédios do SUS foram cedidos
a pacientes de planos de saúde.
As íntegras desses e de outras centenas de auditorias estão disponíveis no site do Denasus. Mas,
para ter acesso às fiscalizações, a Folha pediu dados
ao governo federal via Lei de Acesso à Informação.
A maior parte dos desvios foi constatada em
auditorias cuja principal responsável pela gestão dos
recursos era a prefeitura (73% do valor), seguido dos
Estados (15%). O restante é dividido em clínicas particulares, instituições beneficentes e farmácias.
Das 1.339 auditorias analisadas pela Folha, 113
têm o ressarcimento calculado em mais de R$ 1 milhão cada.
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Para o Ministério da Saúde, a soma das irregularidades das auditorias pode ser ainda maior, devido a
novos relatórios complementares dos últimos meses.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
o Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do
Regimento, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Meus cumprimentos pela defesa que faz de uma
saúde decente para todos e do combate à corrupção.
Cumprimento os alunos do ensino fundamental
da Escola 416 Sul, Brasília. Sejam bem-vindos, professores, alunos, alunas e demais convidados.
Vocês assistiram ao pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti e vão ver o início agora de
um dos maiores e melhores Senadores da República
desta Casa, Senador Pedro Simon.
O Senador Pedro Simon já foi Ministro, Governador de Estado e é um símbolo aqui do combate à
corrupção e da ética na vida pública e privada, em
todas as áreas.
Senador Simon, vou rapidamente ler aqui um
requerimento indicado pelo Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) –
Requeremos, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 145 e seguintes
do Regimento Interno do Senado Federal, a criação
da Comissão Parlamentar de Inquérito composta por
onze membros titulares e sete suplentes, obedecido o
princípio da proporcionalidade partidária, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, com limite de despesa fixado em R$280 mil, investigar o assassinato de
jovens negros no Brasil.
A iniciativa é da Senadora Lídice da Mata e de
outros Senadores.
O requerimento lido contém subscritores em
número suficiente para a prorrogação solicitada, nos
termos do art. 152 do Regimento Interno.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Será publicado, para que produza
os efeitos devidos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Pedro Simon, para alegria da moçada lá, de nós todos aqui e do Brasil, que
assiste a V. Exª pela TV Senado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, prezados jovens, quando
apareceu a notícia, não se conseguia entender aonde ela iria chegar: a Presidente Dilma tomou conhecimento, pelos órgãos governamentais, de que até o
telefone celular dela estava sendo vigiado pelos serviços de informações do governo dos Estados Unidos;
deu que a Petrobras, inclusive às vésperas da decisão
mais importante que ela tomaria desde a sua criação,
estava sendo investigada pelo serviço secreto americano. Isso causou um impacto.
A Presidente, agindo muito bem, suspendeu uma
viagem que faria como convidada aos Estados Unidos
agora no mês de outubro. Mas eis que àquilo que era
uma interrogação, por que os Estados Unidos estão
investigando o Brasil, por que o serviço secreto americano está investigando até o celular particular da Presidente, de repente, somaram-se as notícias: o mesmo
está acontecendo com o governo do México; o mesmo
está acontecendo com o governo da França; o mesmo
está acontecendo com o governo da Alemanha.
E, nesses dois últimos dias, numa reunião da Comunidade Europeia, com todos os líderes – presidente
ou primeiro-ministro – das nações, por unanimidade,
foi tomada uma decisão, de que, nessa questão, não
bastava apenas fazer um protesto ou coisa parecida.
A Comunidade Europeia e o mundo tinham de tomar
providências de ordem técnica para se contrapor ao
que os Estados Unidos estavam fazendo e ver como
responderiam a isso.
Um ambiente de quase incredulidade dos presidentes europeus, a surpresa generalizada, algo que
não imaginavam em hipótese alguma. E o americano
enchendo a boca ao dizer que fazia um serviço contra
o terrorismo; que ele, americano, era uma espécie de
defensor designado por Deus para defender o mundo
contra os terroristas, estivessem eles onde estivessem,
e se verificou que não era bem assim.
Com esse avanço impressionante da tecnologia,
o mundo realmente se transformou em uma aldeia global, em que, na ilha mais perdida do fim do mundo, o
cidadão com internet, com seus aparelhos, está interligado com o mundo, e os americanos se aproveitam
de tudo isso.
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Uma superpotência, um superpoder militar, um
superpoder econômico, os americanos estão, no momento, realmente muito combalidos na credibilidade
da sociedade.
Anteriormente, era o terrorismo, como se, lá no
Iraque, no Irã, no mundo árabe, não se viu que a luta
foi por impor, como impõe, o comando no preço do
petróleo; que eles dirigem, colocam e retiram um governo conforme os seus interesses.
Na verdade, esse terrorismo existe. Mas daí o
americano se aproveitar para fazer o que está fazendo, sinceramente!
Eu vim a esta tribuna tempos atrás saudar com
profunda emoção a vitória do Sr. Obama. A sua campanha para presidente foi realmente notável.
Avançou no tempo e no espaço, contrapondo-se
ao governo do Sr. Bush, que tinha reprovação praticamente mundial, principalmente com as intervenções no
mundo árabe, quando se ficou sabendo que intervieram, mataram o Presidente, destruíram o país porque
ele estaria fabricando armas químicas. E depois foi
provado: o Embaixador brasileiro, que estava em um
cargo da ONU que cobria exatamente a fiscalização
e a inspeção de existência de armas químicas, tinha
se proposto a fazer a intervenção, e tinha dito que não
existiam armas químicas. O americano, em um ato de
humilhação, fez reunir-se o conselho da entidade, em
um regime de féria, pagou passagem para todos os
membros irem lá e demitirem o brasileiro. E fizeram
a intervenção. E provado está que não havia armas
químicas por parte do governo.
Mas agora, neste momento e nesta hora, a questão ganha um contexto totalmente diferente. Não é o
mundo árabe. Não se fala mais no perigo do comunismo. Em Cuba, inclusive, anteontem, o Presidente
cubano deu novas determinações, abrindo as portas
para o entendimento com os países capitalistas do
mundo inteiro. A Rússia com a China se uniram e evitaram que o americano... O Presidente americano já
tinha decidido que interviria na Síria e bombardearia a
China, independentemente da ONU, contra a decisão
da ONU, independentemente do Conselho de Segurança da ONU! Isso o Sr. Obama determinou, afirmou.
Sim, parece mentira. Mas o presidente da Rússia e
o governo chinês acalmaram o Obama e fizeram um
entendimento com a Síria, aceito pela ONU. O Obama
recuou, e o assunto foi superado.
Então, não há mais problema no mundo hoje:
o comunismo, o perigo do comunismo aqui ou acolá.
E qual o motivo de o presidente americano fazer
investigação, espionagem do governo alemão? Como
disse a primeira-ministra recém-reconduzida: “Somos
amigos há tantas décadas!”. É verdade que já foram
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inimigos dos Estados Unidos, há não tanto tempo,
mas, justiça seja feita, há muito tempo, o governo da
Alemanha é o grande responsável pela integração do
Mercado Comum Europeu, com o Marco, com a posição dela, ao contrário da Inglaterra, que é a vaquinha
de presépio, que só diz amém aos Estados Unidos. Por
isso, a credibilidade da Inglaterra, no mundo europeu
e no mundo em geral, é praticamente zero. A França,
não. A Alemanha, não. São países que têm independência e querem um diálogo aberto na humanidade.
Ontem, a decisão do Mercado Comum Europeu foi
muito importante. Os presidentes e primeiros-ministros,
por unanimidade, decidiram que a Europa tem que tomar uma decisão técnica, tem que se contrapor, tem
que estudar o que o americano está fazendo, a forma
com que ele está espionando, e tem que responder. Já
não é tratamento de amigo; é tratamento para alguém
que está ali para fiscalizar, para usurpar, para tentar
conhecer as coisas. Como na Petrobras: na véspera
de um leilão da maior importância, eles estão lá fiscalizando a Petrobras, e todos os dados estão lá na
mesa do governo americano.
Essa é uma decisão que eu nunca tinha visto ser
tomada. Nunca a Comunidade Europeia tomou uma
decisão dessa natureza contra a Rússia, por exemplo,
embora fosse adversária.
Por unanimidade, vão unir as forças e vão somar
tecnologia para responder a essa decisão americana
de espionagem em um número interminável de países.
Vão discutir esse ponto da espionagem; vão discutir outra questão também da maior importância: os
americanos estão utilizando, de maneira exagerada,
miniaviões não tripulados, com objetivo determinado.
Tecnologia fantástica esta: não morre ninguém! Aliás,
o mundo inteiro assistiu quando o Obama e todo seu
alto comando nos Estados Unidos estavam sentados
à frente de uma televisão, e a televisão mostrava o
momento em que um teleguiado desses foi lá e matou o presidente muçulmano que eles queriam matar
– e mataram. Assistiram. E isso tem aumentado. Esses teleguiados que o americano envia ao Paquistão,
para lá e para cá, têm matado militares, civis, crianças
– um número interminável. Um instrumento, um avião,
sem ninguém, sem um piloto, sem coisa nenhuma, teleguiado, lá dos Estados Unidos, vai e bombardeia o
Pedro Simon aqui na tribuna. Vão morrer alguns em
roda, mas não importa; importa que aquele que era
para matar eles matam.
Mas que democracia é essa pela qual lutam os
Estados Unidos, fazendo uma coisa dessa?
A união dos países europeus decidiu ontem que
vai debater e vai analisar o aumento impressionante
do uso desses aviões teleguiados e as mortes que têm
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causado pelo mundo afora; e que essas mortes, ao lado
de alguém espião, alguém procurado, há crianças e
jovens, que não têm nada que ver com isso, mas que
moram ali perto e morrem junto.
A imprensa mundial salienta que nem o Bush,
que foi, talvez, nos últimos tempos, o Presidente mais
detestado em nível de mundo, nem o Bush atravessou uma onda tão negativa como o Sr. Obama está
atravessando agora.
Ele tem coisas positivas. Eu repito: a campanha
do Obama foi talvez a mais espetacular que um presidente tenha feito nos Estados Unidos. Negro, Senador
de primeiro mandato, desconhecido de todo americano, uma eleição em que era para ganhar a primeira
dama do governo americano, a Srª Clinton, todo mundo
reconhecendo que ela ia ganhar, e o Obama entrou
para fazer presença. Isso é muito comum nos Estados
Unidos. Nas eleições primárias dos Estados, as pessoas que têm mais projeção no Partido Democrata ou
no Partido Republicano se candidatam; um ganha, os
outros não ganham, mas estes se projetam para continuar, passam a ser nomes nacionais, passam a ser
lideranças no país inteiro, e, adiante, vão ser governadores de um Estado importante e se transformam
em candidato em outra eleição.
Mas o Obama foi tão bem, a campanha dele foi tão
excepcional; ele usou a internet, essas redes sociais...
Os jovens americanos, que tinham o maior percentual
de não comparecimento... E vejo aqui, e não consigo
acreditar, companheiros nossos com projeto de lei terminando com o voto obrigatório, numa hora absurda,
e os Estados Unidos atingindo os maiores índices de
negação, de as pessoas não irem votar. E o Obama
venceu. Milhares, milhões de jovens foram votar. Ele
conseguiu derrotar a Srª Clinton, apesar de o comando
do Partido Democrata estar todo ao lado dela.
São interessantes as convenções dos partidos
lá nos Estados Unidos. Há uma luta enorme entre os
delegados dos Estados, candidato A, candidato B. Mas,
além dos candidatos convencionais eleitos pelos estados, há um grupo de membros natos da Convenção,
são os chamados notáveis, são as pessoas mais importantes, ex-presidentes, líderes, etc. Há um número
dos chamados notáveis que já tem voto na Convenção
para escolher o presidente. E esse grupo decide. Tem
força praticamente de decidir. Durante todo o tempo,
esse grupo estava do lado da Srª Hillary Clinton. Mas
a opinião pública foi tão favorável a Obama que esse
grupo disse para a Srª Clinton que ela tinha que se
retirar, porque ela não ia ganhar.
Esse Obama que teve vitórias importantes... O
problema da saúde, parece mentira, mas os Estados
Unidos não tinham um plano de saúde. O cidadão até
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não precisava ser pobre, mas classe média ou pobre,
se perdia o emprego ou ficava velho, não tinha plano
de saúde, e azar, não tinha nenhuma cobertura, nenhuma cobertura! Lá se criou uma espécie de perspectiva
segundo a qual todo cidadão vai ter direito a isso. E
foi o Obama. Obama quis criar um imposto importante: diminuir o imposto dos pobres, da classe média e
aumentar o imposto dos mais ricos – coisas positivas.
Mas, quanto ao resto, igual ou até pior do que
o Presidente Bush, do Partido Republicano. Essa é a
grande verdade.
E é por isso que hoje, na Europa e no mundo, o Sr.
Obama é manchete e não teve coragem de responder
à Presidente Dilma – que abriu, em nome do Brasil,
a Conferência das Nações Unidas, como abre, todos
os anos, o Presidente brasileiro; ela foi firme, foi dura
e foi enérgica, combatendo a espionagem americana.
O Presidente Clinton, que falou em segundo lugar, não estava presente ao pronunciamento da Presidente nossa, estava numa sala ao lado. Terminou
de falar a Presidente do Brasil, ele entrou e falou. Não
disse uma palavra, não tocou no assunto, não tomou
conhecimento. Pensava ele talvez que ali eram Brasil
e Estados Unidos, e que, se o americano não desse
bola, não aconteceria nada. Mas aí apareceu a França, e apareceu a Alemanha, e apareceram países do
Oriente, e apareceram países do mundo inteiro! E a
questão é essa com relação ao que está acontecendo.
Por isso eu acho, Sr. Presidente, que, também
aqui no Brasil, alguma coisa precisa ser feita. E alguma
coisa, tenho certeza, haverá de ser feita. Às vezes eu
fico impressionado, porque a tecnologia avança com
tanta rapidez, e o resto do mundo, de modo especial o
Brasil, fica esperando a tecnologia. A tecnologia aparece, e, depois que é distribuída, a gente vai lá e compra
no atacado uma coisa que já é de todo mundo. Mas
a hora é de criatividade. É absolutamente necessária
a criatividade.
Por isso a imprensa está considerando que a
reunião dos países europeus... Nós sabemos, é claro,
que os europeus conseguiram criar uma espécie de
confederação de repúblicas que formam uma entidade,
que é a União Europeia.
O Parlamento da União Europeia hoje é praticamente mais importante do que a Câmara dos Comuns,
na Inglaterra, do que a Assembleia francesa. Eles falam, votam, discutem, mas as grandes decisões, os
grandes debates, as grandes teses, as grandes dúvidas são resolvidas na Assembleia Geral da União
Europeia. Por isso o momento foi importante – nunca
havia acontecido. Era a dedicação. O respeito que se
tinha pelos Estados Unidos e a União Europeia era tão
grande. Aquele terror do comunismo do lado de lá, de
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que iriam comer criancinhas. E o capitalismo salvador
de tudo era tão intenso. O Tratado do Atlântico Norte,
no qual os Estados Unidos se uniam a todos os países
para fazer frente a qualquer ato ou ação da Rússia e
dos seus satélites. Tudo isso passou. Parece mentira:
tudo isso passou.
O que está hoje levando interrogações no mundo
se chama Estados Unidos.
A China tem problema com Taiwan. A China livre,
as ilhas. Quando Chiang Kai-shek perdeu o governo,
foi derrotado na China, ele foi para a ilha de Taiwan e
criou a China Nacionalista, que até hoje os chineses
consideram como uma unidade rebelde, mas que pertence à China. Mas a convivência é normal. Ali, inclusive estão debatendo agora, estão discutindo, estão
quase que abrindo as relações comerciais.
O Raúl Castro, a mim até me surpreende, porque
pensei que era apenas o irmão e mais nada do que
isso. Ele está mostrando que tem capacidade, que tem
competência, está abrindo as portas ao entendimento
internacional. As empresas estão sendo criadas, as
pessoas podem comprar, ter os seus imóveis, ter as
suas casas, ter o seu dinheiro, podem viajar para o
exterior. Ele está criando todas as condições para que
os Estados Unidos terminem com essa maldição de,
há mais de 50 anos, fechar as portas, e estão ali na
expectativa de ver a morte de Cuba. O mundo inteiro,
a ONU, todas as entidades já disseram “chega, levantem esse embargo e vamos fazer um entendimento”.
O Raúl Castro demonstra que está nessa caminhada – justiça seja feita –, o americano é que não.
Não há um país que esteja apoiando, nenhum país da
América Latina, nem da América Central que esteja
estimulando: “não, devem continuar o embargo”. Aquela
história de que Cuba estava expandindo o comunismo
para o resto do mundo é piada, acabou até lá em Cuba,
é um passado, e lá se vão, repito, 50 anos, e não há
jeito. Não há jeito porque ali, na Flórida, os cubanos que
fugiram na hora da revolução estão lá, e são muitos,
e têm dinheiro, e, na hora das eleições, influenciam, e
não admitem. Está mudando agora, Cristovam, porque
os mais velhos já estão morrendo, e os filhos daqueles
que não viveram aquela situação, que não têm aquele
ódio, estão loucos de vontade de abrir as relações e de
se unirem. Essa é a vontade que, inclusive, é demonstrada pelas pesquisas que têm sido feitas. Claro que
alguns dos mais velhos, até por motivo de interesses
os mais variados, têm interesse de que isso continue.
É por isso que acho muito positivo o que o companheiro Renan está fazendo aqui, no Congresso: as
chamadas reuniões temáticas. Acompanhei a de ontem
e gostei demais. Não me lembro, há muito tempo, de
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um Ministro da Fazenda chegar aqui sentar às dez e
meia e sair às seis horas da tarde.
E o Sr. Mantega ficou. Mérito e respeito a ele
nesse sentido.
Acho, companheiro Cristovam e todos que estão pensando no Senado do futuro, que são aspectos
altamente positivos. Nós não podíamos ficar naquela
crítica aos nossos problemas internos, que tínhamos e
ainda temos alguns, e impedir que o Senado avançasse, que o Congresso avançasse e tomasse as posições
necessárias e importantes nesse sentido.
O pacto federativo é uma vergonha. Nós tivemos
uma Assembleia Nacional Constituinte e não tivemos
coragem de tomar posição a respeito dessa matéria.
Não tivemos. Foi a Assembleia Nacional Constituinte
mais livre, a mais soberana, a mais democrática, a mais
longa, a mais discutida... No mundo inteiro se analisou
se o Congresso Nacional... Meu Deus! Eram milhares
de pessoas. Todas as salas estavam lotadas de gente,
do povo, de todos os segmentos que vinham debater,
que vinham discutir. Os Ministros do Supremo entravam
no plenário da Câmara para debater, assim como os
generais do Exército, os advogados da OAB, os líderes sindicais, os jovens da UNE... Todos participaram
do debate, da discussão. Infelizmente, as coisas não
terminaram como deveriam e poderiam ter terminado.
A morte do Tancredo. Não que o Sarney seja culpado, eu não concordo com isso. Acho que o Sarney
cumpriu as determinações da Aliança Democrática.
Convocou a Constituinte logo, o que eu acho que o
Tancredo talvez tivesse deixado para mais tarde, para
o segundo ou para o terceiro ano. Ele criou os partidos
comunistas imediatamente. Acho que o Tancredo teria
deixado isso para mais tarde. O problema do Sarney
é que ele não tinha comando, não tinha as forças.
Os partidos estavam ali amplamente majoritários na
Constituinte, primeiro o PMDB e depois os outros, e o
Sarney estava ali sem o comando sobre essa gente.
E aí houve um erro dos dois lados. Eu me lembro
de que o Sarney topou cinco anos com o Parlamentarismo. Ele disse – perguntem a ele hoje – que o Ulysses também concordou. Parece mentira, mas o nosso
querido Covas não concordou. Ele queria quatro anos
com o Parlamentarismo. A imprensa até hoje faz injustiça ao Sarney dizendo que ele abocanhou um ano,
que toda a briga foi para ele ganhar mais um ano, de
quatro para cinco. Isto é mentira! A discussão dele foi
para perder um ano, não dois. Ele concordava em diminuir de seis para cinco, não queria aumentar de cinco
para seis. Ele concordava que o Parlamentarismo já
estivesse instalado no último ano de seu mandato, que
já tivesse sido escolhido um primeiro-ministro. Perdeu
uma situação dramática nesse sentido.
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A nossa Constituição Cidadã é muito boa, mas já
está 25% mais grossa do que saiu da Constituinte. A
nossa Constituição hoje é 25% mais grossa, por causa
dos artigos, do que era quando da sua promulgação.
Ela é 25% mais grossa por causa de artigos novos,
inseridos depois da Constituinte, que não tivemos peito
nem coragem, naquelas questões fundamentais, pela
divisão, pelo racha da Constituinte, de votar.
Ali se descobriu o chamado “buraco negro”. Quando se chegava a ele, quando não dava para votar, não
era votado. A solução do Dr. Ulysses foi aquela. Não
se sabia como é que Deputado que mudasse de partido perderia o mandato. O que se faria? Colocaram
lá: Deputado que muda de partido perde o mandato,
de acordo com lei complementar que será votada. E
até hoje não foi votada.
Na reforma agrária, fizeram uma discussão horrível! Colocaram no papel como ia ser, mas não deu.
Então, como é que saiu o negócio da reforma agrária?
O Brasil fará reforma agrária ampla, et cetera e tal, de
acordo com lei complementar que será votada. E até
hoje não foi votada. E assim há cerca de 70 artigos
que não tivemos coragem de regulamentar. Esta é a
verdade.
Por isso que, quando eu vejo o Senado com essas novas medidas... Essas reuniões temáticas podem
até parecer meio estranhas, mas reparem numa coisa
interessante.
Eu, que discuto, que brigo e que critico com dureza o fato de a gente praticamente não se reunir nas
sextas e nas segundas-feiras – o Congresso trabalha
praticamente nas terças e quartas –, eu me emocionei
ontem. Emocionei-me porque a reunião começou às
10 da manhã e terminou às e da tarde, uma reunião
intermediária. Às três e meia começou a reunião ordinária, deliberativa. Mas das dez às três horas, estava
aqui o Ministro da Fazenda, estavam aqui Governadores de vários Estados e estavam aqui membros do
Parlamento discutindo o pacto federativo.
Eu, que sou um crítico duro, às vezes, com decisões do Congresso, saúdo isto, Sr. Presidente. Acho
que foi uma decisão realmente importante e que se
debateu o que deveria ter sido debatido. O negócio
era continuar.
Disse o Ministro, no Senado, que o pacto federativo, que o entendimento da distribuição dos impostos
entre os Estados tem de ser um entendimento entre
todos. Como é que vai haver esse entendimento entre
todos se o Governo não estiver intervindo no meio?
Como será se o Governo não coordenar?
São Paulo vai querer que os impostos sejam cobrados por ele. Ele faz o carro, despacha e o consumidor lá do Piauí paga o imposto para ele. E o Piauí
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vai dizer: “São Paulo já faz o carro, já tem emprego,
já tem a fábrica, já tem impostos de toda natureza e
o Piauí só recebe o carro pronto? Pelo menos que o
ICM da venda do carro fique no Estado.” Mas esse é
um debate que nós temos de fazer. E esse não é um
debate da Câmara, porque a Câmara representa o povo
brasileiro. Esse é um debate do Senado, porque nós
representamos os Estados da Federação, e o pacto
deve ser feito entre esses Estados.
Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador, sua fala permite diversas considerações. Eu vou ficar em apenas três aspectos. O
senhor começou falando sobre o problema dos Estados
Unidos ouvindo os dirigentes do mundo. Realmente,
isso é uma agressão, mas uma agressão que devia ser
cometida há muito tempo e que agora foi descoberta.
Não tem como se legalizar espionagem. Espionagem,
por definição, é ilegal. Se fosse legal, seria informação
comunicada. Não é. Parece que o Presidente francês
entendeu isso levantando que a grande defesa deles é
ter instrumentos que impeçam essa escuta. Eu tenho
impressão de que, da maneira como evoluem a ciência e a tecnologia, daqui para frente, Senador Paim,
a gente vai ter que pesquisar como fazer o mesmo.
Não vai ter como parar a bisbilhotice. Acabou, não tem
como fiscalizar mais. Agora mesmo, um grupo de artistas brasileiros ficou contra a elaboração de biografias
que contem coisas privadas que eles não querem dizer. Essas coisas privadas estão nas revistas de fofoca
todos os dias, não estão nos livros de biografia. Elas
estão espalhadas. Não existe mais sigilo, segredo. Agora, existe quem investiu em ciência e tecnologia para
proteger sua privacidade e quem investiu para saber
o que os outros estão fazendo. É claro que as grandes
empresas de petróleo tentam espionar as outras. Eu
não sei como a Petrobras não procura saber o que as
outras empresas estão pensando, projetando, elaborando. Quando se pega uma informação e se copia
um projeto patenteado, aí a lei permite que se puna.
Fora isso, vai ser muito difícil fiscalizar o simples acesso a informações. É um esperneio. Nós deveríamos
despertar para o atraso da nossa ciência e da nossa
tecnologia. O Brasil é um dos únicos países do mundo
que diminuíram, este ano, a percentagem do PIB que
vai para ciência e tecnologia. É um dos únicos. Todos
os outros estão aumentando. Aqui, a gente diminui. E,
além de diminuirmos investimento direto em ciência e
tecnologia, não fazemos o dever de casa na educação
de base, que é a base, como o próprio nome diz, da
ciência e da tecnologia. E ficamos fazendo esse esperneio na política externa, quando deveríamos pensar mais na nossa política externa em longo prazo. O
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Brasil vem pagando um preço enorme para conseguir
uma cadeira permanente no Conselho de Segurança
da ONU. A Arábia Saudita recusou ser do Conselho,
porque não agrega grande coisa e porque fazer parte
desse grupo de privilegiados que têm assento permanente, enquanto os outros têm mandato de dois anos,
gera um ônus muito grande. Eu vou dar um exemplo.
Há poucos anos, o Brasil tinha condições de ter como
Diretor-Geral da Unesco o Prof. Márcio Barbosa, que
já estava ali como vice há oito anos como vice, que já
tinha conseguido todos os votos necessários, mas que
precisava que o Brasil dissesse que não era contrário,
porque ele é brasileiro. Disseram que eram contrários
e indicaram um egípcio que foi preso com Mubarak
por corrupção e que foi acusado de antissemitismo
porque, quando candidato a Diretor-Geral da Unesco, com o voto e o apoio do Brasil, tinha dito que, por
ele, todos os livros de judeus que houvesse no Egito
seriam queimados quando era ministro da cultura. O
Brasil apoiou esse cidadão, esse senhor e tirou a possibilidade de um brasileiro ser Diretor-Geral da Unesco.
Por quê? Porque queria o voto do Egito, e de outros
países árabes, para ganhar a cadeira permanente. Há
pouco nós perdoamos a dívida de ditadores africanos.
Razão: ganhar o voto deles para uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, que não agrega mais
nada. Todos sabem que não agrega, até porque não
tem o poder de veto, é apenas um voto permanente.
Então, estamos sem uma política externa clara, sem
uma linha do que vai ser o Brasil no cenário mundial.
Aí vamos falar com franqueza: o Lula tinha. Lula e
Celso Amorim tinham rumo. Vejam aquele acordo que
eles fizeram com a Turquia para controlar o risco de o
Irã ter bomba atômica. Eles conseguiram um acordo
e o Obama foi contrário. O Obama agora está correndo atrás do prejuízo e está começando a ceder a um
acordo que é pior do que aquele. Por aquele, o Irã iria
permitir que o enriquecimento fosse feito em outro país,
um país neutro. Agora os americanos estão chegando à ideia de que é possível fazer o enriquecimento
dentro do Irã, desde que a uma taxa que não permita
desenvolver a bomba atômica, que seja só para as
pesquisas científicas e médicas. Aquele acordo teria
sido o ideal. Foi uma conquista ousadíssima do Lula
e do Celso Amorim, junto com o Primeiro-Ministro Erdogan, da Turquia. Então, a sua fala nos permite fazer
essas considerações. Agora, quero tocar no aspecto
da Constituição. Creio, Senador, que a Constituição foi
a mais democrática, a mais debatida...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Perdão. Não fique V. Exª com a impressão de
que não gostei da Constituição.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Hein?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Não fique V. Exª com a impressão, pela minha
fala, de que não gostei da Constituição. Gostei demais.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Ao contrário. Ao contrário, eu é que vou
fazer algumas ressalvas.
Senador, V. Exª também foi constituinte. Eu não
era Parlamentar, mas tive um papel como reitor da
Universidade de Brasília em debates permanentes, em
cursos especiais, em mobilizações, dando apoio aos
órgãos de classe. Mas nós cometemos um erro: nós
discutimos os artigos antes de discutir o País. A nossa
Constituição não tem uma filosofia: qual é o Brasil que
queremos para daqui a 50 anos? Qual a Constituição
para servir a este País? Como ela foi tão democrática, terminamos fazendo dela uma colcha de retalhos,
juntando todos os interesses dos diversos grupos brasileiros, e perdemos a noção da totalidade. Acho que
é uma Constituição muito democrática, sem dúvida
alguma. Ela não podia ser mais democrática, mas ela
ficou um pouco corporativa, com a tentativa de juntar
todos os interesses de grupos, não os interesses do
todo da Nação brasileira. Agora, nessa briga do Pacto
Federativo, estamos repetindo a mesma coisa: estamos
discutindo como distribuir o dinheiro entre os Estados,
em vez de discutir como os Estados, juntos, vão fazer
um Brasil melhor. De repente, é preciso distribuir os recursos para fazer um Brasil melhor, mas, com um País
tão desigual como o nosso, depende de como vamos
distribuí-los. Se vamos distribuir os impostos conforme
a riqueza específica de cada Estado, os pobres continuarão sem dinheiro, e os ricos ficarão com todo o dinheiro. Não estamos discutindo qual é a federalização
e para que queremos a federalização, salvo um jogo
de aritmética de quanto é que cada Estado recebe, até
porque quem está comandando esse processo são os
governadores, que têm o horizonte de tempo limitado
ao seu mandato. É difícil querer que um governador
se transforme em pai da Pátria, pensando no Brasil.
Ele está pensando só na reeleição. E qualquer um de
nós ali seria assim.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Mas, seja qual for o governador, seja qual for o
período, São Paulo manda, e nada sai que não seja
ótimo para São Paulo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Mas o problema é que São Paulo faz
isso sem ter uma visão de nação muito grande. Os
Estados Unidos foram criados a partir de 13 Estados
diferentes, de verdadeiras nações diferentes que se
uniram. Nós, não! Desde que as capitanias heredi-
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tárias foram superadas pelos governadores-gerais,
somos um País que tem Estados, e não Estados que
têm um país. Perdemos a chance na Constituição de
analisar a unidade nacional com suas especificidades
estaduais, é claro, com seus direitos estaduais, municipais e até familiares. Cada família é uma unidade.
Mas e o todo brasileiro? Creio que a Constituição não
conseguiu dedicar um tempo para isso. Talvez, uma
das falhas seja o fato de que os constituintes eram
também Parlamentares e já estavam pensando na
reeleição. Isso não é crítica, mas uma constatação:
qualquer homem eletivo está pensando na eleição. É
nosso papel. Quem faz uma Constituição deveria fazê-la com o compromisso de não ser candidato depois e
de, então, pensar o País daqui a 20 anos, daqui a 30
anos, livre das pressões do imediato. Por que a nossa
Constituição é tão grande? Porque quis agradar a todo
mundo. A maior parte das reformas constitucionais, a
maior parte das emendas que fazemos visa a atender
algum grupo. Eu coloco que todos devem ser interesses lícitos, mas não totalizantes, específicos. E aí se
amarra o País em uma espécie de colcha de retalhos.
Isso está faltando. Ontem, no debate, eu disse aqui
que pelo menos uma coisa deveríamos entender que
tem de ser uma só, a educação de nossas crianças.
O Pacto Federativo, como estão propondo, vai retirar
de um Estado, mas vai dar para outro, de um para o
outro, mas os Estados vão continuar desiguais. Então,
as escolas continuam desiguais. Um pacto federativo
em que uma criança tem uma escola diferente da outra,
dependendo da cidade onde vive, é um pacto federativo indecente, porque é um pacto federativo que pensa
as unidades da Federação, e não a Federação na sua
totalidade. Creio que deveríamos fazer uma reflexão
nos debates que o Senador Renan está organizando
sobre isto: o que é o Brasil? É as somas dos Estados?
Ou são os Estados as partes do Brasil? A partir daí,
ficaria mais fácil a gente discutir o Pacto Federativo do
ponto de vista conceitual, de longo prazo. Agora, como
convencer o Governador que tem de pagar as contas
no final do mês que ele tem de pensar no Brasil daqui
a 20 anos? É difícil. Talvez, essa seja uma das razões
pelas quais a revisão constitucional deveria ser feita
exclusivamente por pessoas eleitas apenas para fazer essa reforma, nem que isso fosse feito só para a
parte relacionada ao funcionamento da nossa política.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É isso, Senador Pedro Simon. Suas
falas sempre nos provocam a pensar, talvez de uma
maneira que não satisfaça, mas, pelo menos, este é o
momento de extravasarmos as inquietações que temos.

340

76194 Sábado 26

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB –
RS) – Eu lhe agradeço muito o aparte.
O Senador Cristovam, entre mil qualidades, tem
mais essa. Ele complementou muito bem o que eu
disse e argumentou muito positivamente. O Senador
Cristovam é daqueles deste Congresso que não se
acomodam e que lutam, às vezes, até por questões
que parecem utopias. Como ele diz, essas utopias,
se ele sonhar sozinho, não vão adiante. Mas, se todos nós sonharmos juntos, poderemos chegar lá. Eu
sou um soldado na fileira da equipe do Cristovam que
busca isso.
Senador Cristovam, eu lhe agradeço o aparte,
que fica integrado ao meu discurso.
Agradeço a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Cumprimento-o pelo seu pronunciamento, Senador Simon, que só faz com que esta
Casa cresça a partir de sua oratória e da consistência
dos argumentos que V. Exª usa. Meus cumprimentos!
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Cristovam Buarque, para fazer seu pronunciamento.
Em seguida, falará a Senadora Vanessa Grazziotin.
Em relação ao Requerimento no 1.255, lido por
mim, o encaminhamento depois da leitura é o seguinte:
o requerimento lido contém subscritores em número
suficiente para constituir a Comissão Parlamentar de
Inquérito, nos termos do art. 145 do Regimento Interno.
Será publicado, para que produza os devidos efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída,
a Presidência fará, oportunamente, as designações,
de acordo com as indicações que receber das Lideranças. É o encaminhamento.
O Senador Cristovam Buarque tem a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, Senador Paim, dizem que, antigamente, o rei mandava cortar a cabeça de quem trazia uma
notícia ruim. Felizmente, já não se faz mais isso. Mas,
até hoje, quem faz alertas em momentos de euforia,
quem diz “cuidado, prestemos atenção, isso é bom,
mas gera problemas” não é visto com muita simpatia.
Por isso, é muito provável que esta minha fala não
inspire simpatia, porque vou falar de uma das coisas
que mais está criando euforia no Brasil, que é o pré-sal. Eu vou falar disso, alertando para alguns riscos
que o pré-sal, essa riqueza, pode trazer. Lamento se
isso quebra um pouco da alegria, do entusiasmo e da
euforia e, no lugar disso, coloca certa preocupação.
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Mas essa é minha obrigação, e tenho de cumprir minha obrigação.
Não há dúvida de que foi uma dádiva da natureza o fato de o Brasil ter hoje uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Não há dúvida de que
essa riqueza tem de ser explorada, e não guardada
ali dentro, trancada, como alguns até sugerem. Mas é
preciso fazer alguns alertas.
O primeiro alerta, Senadora Vanessa, é o alerta
ecológico. Se não tomarmos precauções muito grandes, poderá haver tragédias imensas. Não faz muito,
há questão de dois anos, em poços menos profundos
que esse, o Golfo do México viveu uma tragédia imensa por conta do vazamento de um poço de petróleo
da British Petroleum. Isso pode se repetir aqui. E não
está claro como isso será evitado ainda.
Hoje, há um artigo da ex-Senadora Marina Silva
na Folha sobre esse risco, mas ela não diz o que fazer.
Da mesma maneira como fiz aqui uma crítica muito
forte ao Senador Aécio Neves – eu disse que ele fez
um artigo perfeito do ponto de vista analítico, um artigo
que deveria ser elogiado se fosse feito por qualquer
Senador que não fosse candidato a presidente; eu disse que o artigo dele tinha de ter propostas de como
fazer e que ele não as colocou –, digo também que a
ex-Senadora Marina colocou apenas a criação de um
conselho. Isso é pouco! Ela tinha de explicitar quanto
vai aumentar o custo para não haver riscos grandes de
vazamento e quais as consequências de se aumentar
o custo para a realização do leilão.
Então, o primeiro risco que coloco é o ecológico.
Nós precisamos discutir mais isso e ser rígidos, muito
rígidos, no momento de fazermos operações. Temo –
daí faço alertas – que, na ânsia de ter esse dinheiro,
fechemos os olhos para as necessidades técnicas
que evitem vazamentos. Eu temo por isso. Da mesma
maneira como esse leilão foi apressado para poder
pegar R$15 bilhões do bônus de assinatura para cobrir o déficit do superávit esperado, ou seja, a redução
do superávit, temo que haja, Senadora Vanessa, uma
pressa na exploração e que se relaxem os aspectos
de proteção ambiental.
O segundo risco é o preço do petróleo. Ninguém
pode contar com esse petróleo, com o dinheiro e com
os royalties sem se preocupar com o preço do petróleo nas próximas décadas. A Presidenta falou em 35
anos. É preciso saber que, nesses 35 anos, três coisas
podem provocar mudanças no preço do petróleo para
baixo, e uma delas é a redução da demanda devido a
restrições legais. É possível que o aquecimento global, que atingiu um nível insuportável ou quase insuportável, comece, nos próximos cinco ou seis anos,
a limitar de tal forma o uso de combustível fóssil, que
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vem do petróleo, que comece a haver uma redução da
demanda, o que gerará uma redução no preço. Não
adianta a gente contar com esse dinheiro, se não se tem
certeza – e ninguém a tem – da redução da demanda
por força de medidas coercitivas internacionais. Mas
há outras medidas que não são coercitivas: a redução
da demanda por causa de novas fontes energéticas.
Ontem, os jornais disseram de um avião voando
com combustível vegetal. Avião voando com combustível vegetal! Quem garante que isso não se vai espalhar?
E isso será bom para o Brasil, porque o Brasil não tem
só o poço do pré-sal e os demais poços petrolíferos,
mas tem também uma reserva muito maior, que é a
nossa terra e o sol, para produzir fontes energéticas
verdes. Quem garante que, em breve, não haverá avião
voando à energia solar? Isso vai ser mais difícil, mas
as naves espaciais voam – porque não têm peso, é
verdade – no espaço com energia solar. Já há carros
andando com energia solar, embora num trajeto curto. O grande problema da energia solar é a bateria. A
gente tem de produzir baterias eficientes que possam
pegar a energia produzida durante o dia e usá-la durante a noite. A mesma coisa ocorre em relação à energia
eólica. O grande problema é que só há energia eólica
quando venta. Mas, se a gente puder aproveitar os
ventos e conservar a energia em baterias eficientes,
a gente vai começar a reduzir o consumo do petróleo.
E há mais: não há como aumentar a demanda
com base em mais automóveis. Atingimos o limite, nas
nossas cidades, do número de automóveis.
E, quando começarmos a colocar metrôs, o que
a gente já deveria ter feito, será energia elétrica. E, no
Brasil, a gente não vai ter energia elétrica movida nem
a gás, de preferência, nem a carvão, nem a petróleo,
e, sim, por hidrelétricas, até mesmo, apesar da minha
resistência, discutindo energia nuclear.
Tenho certo horror a energia nuclear, porque fui
a Fukushima, fui a Chernobyl – não só por isso, mas
por outras razões – e vi aquela tragédia, vi as cidades
fantasmas. Li sobre o sofrimento de centenas de milhares de pessoas. De qualquer maneira, é uma energia
limpa, se não houver nenhum acidente.
E tem mais: o aumento na produção mesmo de
petróleo em outros lugares. Da maneira como a gente descobriu aqui, deve haver outras reservas por aí
espalhadas. E, se descobrirem, o preço cai, porque o
preço cai pela redução da demanda ou pelo aumento
da oferta.
Então, não adianta a gente ficar aqui nessa ultra, supereuforia com algo que não está nas mãos da
gente. Há riscos fortes.
Outro risco depois do risco ecológico e do risco
do preço – depois passo a palavra à Senadora Vanes-
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sa – é o risco tecnológico. Não há ainda certeza absoluta de que a gente vai ter a tecnologia para explorar
o petróleo a sete mil metros de profundidade – cinco
mil do mar e dois mil da terra – a preços competitivos.
A tecnologia, do ponto de vista físico, já temos,
mas, do ponto de vista da engenharia financeira, não
é tão seguro ainda. Não se sabe quanto vai custar
exatamente. Talvez por isso tantas empresas, outras
importantes, não se apresentaram, com medo do risco;
talvez por isso algumas entraram porque o risco maior
vai ser da Petrobras. Não vai ser das empresas porque
elas são minoritárias. Então, elas perderão menos e
ganharão menos, claro, porque essa é uma das grandes vantagens do sistema de partilha, que é permitir
que se ganhe mais na parcela brasileira da Petrobras.
Porém, ao mesmo tempo, quem ganha mais corre o
risco de perder mais em caso de problemas.
Eu tenho a apresentar mais alguns riscos, mas,
se a Senadora Vanessa preferir falar agora, passo a
palavra, com todo o prazer.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu lhe agradeço muito, Senador
Cristovam. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Quem dera eu ter a sua capacidade de
síntese e de organização nos pronunciamentos como V.
Exª tem. Então, primeiramente eu o cumprimento pelo
pronunciamento. Segundo, cumprimento-o também pelas duas primeiras linhas iniciais levantadas por V. Exª.
A primeira delas é que a crítica é bem-vinda, ela tem
que existir, mas junto dela têm que vir as propostas. E
V. Exª tem exatamente esse estilo. Muitos podem até
não concordar com as propostas de V. Exª, mas eu
nunca o vi ir à tribuna ou fazer qualquer critica sem
apresentar uma alternativa. Repito: podemos até, às
vezes, não ter a mesma opinião, mas as alternativas
têm que ser apresentadas. Segundo, quando fala do
pré-sal, V. Exª diz que, diferentemente de muitos, V.
Exª acha que essa atividade tem que ser desenvolvida. E, de fato, muitas das críticas -– lamento muito
-– que nós tivemos durante o pré-leilão e agora mesmo, após o leilão, foram de pessoas que dizem que o
Brasil tinha que esperar mais. Ora, as dúvidas que V.
Exª levanta são reais. Eu não acho, por exemplo -– é
a minha percepção, mas não sou eu uma expert no
assunto --, pelo desenvolvimento no Brasil e no mundo, que o petróleo venha a baixar de preço. Não creio
nisso, em primeiro lugar. Segundo, não creio que nós
não teremos tecnologia, como V. Exª disse, a financeira. Nós temos uma empresa nova, uma estatal, 100%
estatal, que dela toda a atividade vai depender. Então,
as preocupações são corretíssimas. Compartilho com
as mesmas. E os problemas ambientais. V. Exª citou
a Chevron, que causou um problema seriíssimo na
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Bacia de Campos; pagou de multa R$35 milhões. E o
TAC acabou de ser assinado, Senador Cristovam, um
Termo de Acerto de Conduta, um acordo de conduta com o Ministério Público para repassar mais R$95
milhões em ações que vão contribuir com o meio ambiente. Mas o que nós preferiríamos: ter esses recursos ou não ter tido o desastre? É óbvio que é não ter
tido o desastre ecológico. É óbvio! Então, Senador, eu
cumprimento V. Exª e digo que continuo otimista. Claro,
nós não podemos colocar todas as nossas fichas no
pré-sal, mas são US$180 bilhões para investimentos,
a partir do momento em que seja explorado, como foi
falado pelo próprio Ministro Guido Mantega. Quiçá
cheguemos lá, Senador Cristovam! A gente viu uma
crítica duríssima ao leilão por uma revista, a The Economist, uma das revistas de economia mais importantes do Planeta, que dizia que foi um fracasso. Eu não
considero um fracasso. Ai dizem que a hora agora é
a hora do xisto. Do ponto de vista ambiental, é muito
mais delicado – e V. Exa sabe – extrair petróleo gás do
xisto do que de águas profundas, como a Petrobras
fará. No mais, Senador, parabéns pela beleza do seu
pronunciamento. Muito obrigada.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Senadora, agradeço muito, mas
quero dizer que continuo otimista, não eufórico. Meus
alertas são em relação à euforia, que é o otimismo irresponsável, o otimismo sem aquela preocupação. Eu
estou falando das preocupações, inclusive porque o
debate foi todo ele baseado se era partilha, se não era
partilha, se a Petrobras devia ter 100%, se não devia.
Eu não entrei nesse debate, até porque a Petrobras não
tinha como ter 100%. Se tivesse 100%, não ia fazer.
Essa associação não é privatização. Essa associação é uma combinação de interesses nacionais
com interesses externos.
Meus alertas são não do ponto de vista da legalidade, nem mesmo do ponto de vista, digamos, da
nacionalidade do que vai sair, mas do ponto de vista
do que a gente espera. Por isso eu falei dos riscos
ecológicos, falei dos riscos do preço do petróleo – aí,
Senadora Vanessa, talvez a gente discorde –, pois há
um risco de que caia, inclusive de uma maneira irresponsável, pelo uso do xisto, que é muito mais grave
ecologicamente.
O capitalismo mundial é tão irresponsável que é
capaz de usar o xisto, porque os americanos têm, para
baixar o preço do petróleo, porque quem tem é árabe
e brasileiro. Então, é possível que haja uma pressão
muito grande para uso de alternativas, inclusive alternativas ruins, como o xisto, e perigosas, como energia
nuclear, para baixar o preço.
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O terceiro risco de que falei foi o tecnológico, de
quanto vai custar a tecnologia para explorar, retirar
petróleo a sete mil metros do nível do mar, ou seja, a
plataforma está aqui, e o petróleo está a sete mil metros. Gente, sete mil metros é quase que o Everest!
É um pouquinho menos. São mil e quinhentos metros
apenas de diferença para o Everest.
O quarto é o risco que a gente pode ter da falta
de mão de obra especializada para fazer o trabalho.
A gente vai ter que ter o Mais Médicos e o “Mais Engenheiros” para o pré-sal, porque, do tamanho que se
fala que são as reservas de Libra e as outras do pré-sal, mais que dobra a produção da Petrobras. Triplica.
Se a gente mantiver a mesma correlação – eu sei
que não é assim –, a gente vai precisar de três vezes
mais engenheiros do que a Petrobras tem hoje. E não
vamos ter. Não vamos ter porque não fizemos o dever
de casa alguns anos atrás de formar esses engenheiros. Não é nem de formar os engenheiros porque a
gente não sabia que tinha o pré-sal, de formar nossos
jovens com escola de base tão boa que, quando surgisse esse negócio de engenheiros, chovesse meninos e meninas, prontos e prontas, para ocupar o lugar
nas escolas de Engenharia. Hoje nós não temos. Hoje
as escolas de Engenharia começam com um número
de alunos e terminam com quase metade desses formandos, porque abandonam por desconhecimento de
Matemática básica.
Então, nós temos o risco, sim, de faltar mão de
obra. Nós temos o risco de faltar dinheiro, e aí eu tenho
uma preocupação muito grande. Se faltar dinheiro na
Petrobras para bancar o custo da sua parte de 40% –
não é pouco –, vão buscar o dinheiro aonde? No Tesouro. Vão buscar dinheiro no Tesouro, que já não tem
mais como tirar dinheiro. Então, vão emitir títulos para
financiar a Petrobras, como hoje emitem títulos para
financiar o BNDES, cujos títulos são emitidos dizendo
que depois eles vão repagar, mas eles vão repagar a
uma taxa que não é a mesma que o mercado cobra
dos nossos títulos. Então, vai haver uma perda nos
cofres do Tesouro.
Imaginem, se a gente faz isso com o BNDES para
financiar Eike Batista, imaginem como não vai ser a
tentação de fazer isso para financiar a Petrobras, para
explorar o pré-sal, que está ali dentro, guardado, esperando, e a Petrobras sem dinheiro para bancar os 40%.
Vai ser muito difícil qualquer governo – não será
mais o atual – abrir totalmente, liberar totalmente para
conseguir dinheiro para financiar a Petrobras. E aí a
gente volta a ter dívida crescente, a gente volta a ter
risco inflacionário ou a gente faz pior: tira dinheiro da
educação, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro do sa-
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lário dos servidores, restringe aumento salarial dos
servidores.
Esse é um risco que eu coloco, é um risco que
eu tenho, de que, na hora H, falte dinheiro à Petrobras,
e ela venha ao Tesouro, e o Tesouro não tenha como
fugir de colocar centenas de bilhões de reais para a
exploração desses poços de petróleo.
Mas, vamos supor que nenhum desses riscos
seja verdadeiro, que aconteça. Verdadeiros eles são,
mas que nenhum aconteça. Vamos supor que tudo dê
certo. Mesmo assim, eu tenho medo de alguns riscos:
primeiro, Senador Paim, se tudo der certo, temo que
a gente tenha tantos dólares que venha um processo
de desindustrialização no Brasil. Todo país que tem excesso de dólar, e chama-se a doença holandesa, ou a
maldição do petróleo, que Celso Furtado descreveu tão
bem, estudando o caso da Venezuela, todo país que
tem excesso de dólar não vai fazer a besteira de produzir aqui dentro os bens industriais que podem comprar lá fora, a preços menores e qualidades melhores.
Temo que, se tudo der certo, a gente tenha um
processo de desindustrialização pelo excesso de dólar. Aí se diz: “A gente vai usar bem esses dólares”.
Vai usar bem uma parte, que são os royalties, mas, e
o resto, que fica no mercado funcionando, que circula,
que é a imensa maioria dos ingressos? Royalty é um
tiquinho, tão tiquinho, Senador Paim, que, se tudo der
certo e aconteça – vai acontecer porque já é lei –, a
melhor parte que acho de tudo isso, que é royalty do
pré-sal para a educação, se tudo der certo – e a Presidenta colocou esse número se vangloriando –, vamos
ter 35 bilhões por ano.
Senador Paim, acho que não estão fazendo as
contas. Precisamos, para ter uma boa educação, a
R$9 mil de custo por ano, por aluno, vamos precisar
de R$450 bilhões. Se tudo der certo, os royalties vão
dar 35, ou seja, 8% do que a gente precisa. E há uma
euforia, uma euforia imensa de que a educação brasileira vai ser resolvida graças ao pré-sal. Com todos os
riscos que estou colocando aqui, se tudo der certo, se
nenhum desses riscos, Deus queira, acontecer, para a
educação vamos ter 35 bilhões. Senador, sabe quanto é por aluno? R$600,00 por ano. Alguém acredita
que se vai fazer uma revolução na educação brasileira colocando R$600,00 a mais do que se gasta hoje,
R$2.500? Passar de R$2.500 para R$3 mil vai mudar
a educação no Brasil? Não vai. Vai ajudar.
Por isso, o primeiro projeto aqui do pré-sal, dos
royalties do pré-sal para a educação foi meu, mas eu
tinha consciência: ajuda. Nunca tive euforia em relação
àquele meu projeto de lei – no fim, foi arquivado e veio
da Presidenta. Nunca tive euforia, nunca enganei. Eu
disse: vai ajudar.
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Então, mesmo com aquilo que é o melhor não dá
para ter euforia. Dá para ter alegria. Alegria não é sinônimo de euforia. Alegria é uma coisa mais comedida
do que a euforia. Nós devíamos estar alegres com o
pré-sal, não eufóricos. Não há razão para essa euforia.
E, finalmente, mais um risco, o último: é o risco
da espera. A gente está tão eufórico porque isso vai
cair do céu que a gente está jogando para diante tudo
o que tem que fazer hoje, inclusive a educação. “Não
há problema, vem aí o pré-sal.” Quando vem? E, até
lá, as crianças crescem sem receber o dinheiro que
precisam para a educação? Esta geração é sacrificada
porque o pré-sal só vai chegar na próxima?
Nós temos o risco de vender a ilusão de acomodar as pessoas na espera, no deixa para amanhã, não
tenha pressa. Como disse o Presidente Lula, referindo-se ao nosso programa de erradicação do analfabetismo, o apressado come cru. Então esperemos o
petróleo do pré-sal para cozinhar aquilo que a gente
precisa cozinhar.
Esse é um risco muito grande, o risco da espera
de uma riqueza que não está nas nossas mãos, que
está submetida a diversos riscos que podem impedir
a sua realização, como se fala, e, ao mesmo tempo,
uma espera que desestabiliza o presente, nos deixa
acomodados com base numa ilusão que vem aí fora.
Sr. Presidente, eu sei, como disse no começo,
que quem faz alerta diante de euforias, quem diz:
“Cuidado, as coisas não são tão fáceis assim”, não
é bem recebido, porque euforia a gente gosta de ter
ao máximo. Tem gente até que usa álcool, tem gente que usa droga para ter. Todos querem ter. Mas eu
tenho a obrigação, uma obrigação como Senador da
República, como um dos líderes deste País, de dizer:
“O.k., comemoremos, fiquemos alegres; mas nada de
euforia”. As coisas não são como estão querendo nos
vender, elas estão carregadas de riscos. E, ao mesmo tempo, exigem uma espera que nós não temos o
direito de aceitar.
É isso, Sr. Presidente. Vamos comemorar o pré-sal, mas não fiquemos eufóricos. Estão nos vendendo
uma coisa boa, mas com uma aparência falsa de excesso de bondade. Boa, mas não permite tranquilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Cristovam
Buarque, que, mais uma vez, defende a importância
da educação para todos os brasileiros e brasileiras,
uma educação de qualidade, mais investimentos na
educação.
Eu estava alongando a minha fala para que a
Senadora Vanessa Grazziotin se deslocasse até o
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plenário. Como ela já está no plenário, eu a convido
para fazer uso da palavra.
E fiquei sabendo hoje – uma bela escolha do
Presidente Renan – que V. Exª e o Senador Humberto
Costa vão à Rússia pedir a libertação da gaúcha e brasileira. Dizia a ele que me senti duplamente contemplado, por ser V. Exª e por ser o Senador Humberto Costa.
Aquela ativista do meio ambiente está presa porque
defende, em resumo, a natureza. Parabéns a V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Quero cumprimentar,
Senador Paim, a decisão tomada pela Presidência do
Senado, pelo Senador Renan Calheiros, acerca do assunto. Na realidade, quem apresentou a demanda foi
um grupo de Deputados Federais que veio até o Senado conversar com o Presidente da Casa, que, imediatamente, sensibilizou-se com a proposta e indicou
dois Parlamentares do Senado, assim como a Câmara
indicará três Deputados Federais. Deveremos viajar já
no início da semana que vem, eu creio.
Os contatos estão sendo feitos por meio da assessoria de Relações Exteriores da Presidência do
Senado Federal e da Embaixada do Brasil na Rússia
para que possamos levar uma carta do Presidente Renan Calheiros ao Presidente do Congresso Nacional da
Rússia, apelando ao espírito humanitário, a fim de que
a brasileira, principalmente, e os demais que lá estão
tenham direito à liberdade, que respondam ao processo em liberdade para exercer a cidadania. É claro que
não vamos entrar no mérito da gravidade do que ela e
seus companheiros do Greenpeace fizeram na Rússia.
Entretanto, entendemos que o que lá aconteceu não é
razão para que ela continue detida numa cidade chamada Murmansk, Presidente Paim, que fica no norte
da Rússia, na Sibéria, em que a temperatura média,
em pleno verão, é de 2 a 3 graus negativos, chegando
a mais de 30 graus negativos no inverno.
Iremos até o parlamento e, se tudo der certo, faremos uma visita à Ana Paula, que está muito distante
da capital, Moscou, onde fica o parlamento. Mas, enfim,
vamos cumprir essa missão.
E, repito, quero aqui registrar a sensibilidade do
Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, que,
assim que foi contatado por Deputados Federais, imediatamente, entendeu como uma ação necessária do
Congresso Nacional brasileiro, Sr. Presidente.
Eu venho a esta tribuna, Sr. Presidente e Senador Cristovam, para relatar um pouco a respeito da IV
Conferência Nacional do Meio Ambiente. Eu acabo de
chegar de lá, Presidente Paim, onde moderei, presidi
uma mesa de debates, cujo tema foi “Os Desafios da
Coleta Seletiva e suas Articulações com a Reciclagem”.
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Ontem, participei da abertura da Conferência.
São em torno de 1,4 mil delegados, num total de 2 mil
participantes.
Em primeiro lugar, é muito importante estar ao
lado dessas pessoas, que estão vinculadas a todos
os segmentos da sociedade: segmentos empresariais,
segmentos de servidores públicos, de sindicalistas, de
militantes, jovens, estudantes, catadores de produtos
recicláveis, índios, agricultores, pequenos agricultores
familiares, de norte ao sul do Brasil.
É uma conferência maravilhosa. E eu, presidindo
uma mesa que tratava da necessidade das articulações, do grande desafio que são as articulações para
promover a reciclagem, vi como nós, Senador Paim,
precisamos estar perto, participando desses eventos.
Porque se ocupamos a tribuna para dizer que um dos
grandes feitos do governo do Presidente Lula e, agora,
da Presidenta Dilma é a busca da democratização, é
a busca da participação da sociedade no governo –
estão aí as grandes manifestações do mês de junho
–, o que as pessoas querem? Elas querem ter outros
mecanismos de participação.
E não basta falarmos dessas conferências, nós
temos de estar lá, ouvindo, diretamente, das pessoas.
Não devemos ter medo de colocar a cara, não ter medo
de com eles debater todos os problemas do nosso País.
Srs. Senadores, o que achei interessante foi que
eu era apenas a moderadora, eu não era expositora.
Da Mesa participaram, como expositores, o representante da Cempre, organização que reúne empresas
que trabalham com reciclagem, Dr. Victor Bicca; o Dr.
Dalberto Adulis, diretor de outra ONG que também
trabalha com reciclagem, o Instituto Akatu; e Sebastião Carlos dos Santos, o Sabá, que é do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis,
fantástica, maravilhosa pessoa. E eram três os debatedores: o Procurador do Ministério Público do Paraná, Saint-Clair Honorato; Samyra Crespo, Diretora do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Eduardo Brandão,
Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Distrito Federal. E da conclusão dessa apresentação
participou o Sr. Alexandre Kireeff, Prefeito da cidade
de Londrina, no Estado do Paraná.
Eu era apenas a mediadora, mas para mim foi
dirigida a maior parte das perguntas, dos questionamentos, porque eu dialogara a respeito de como fazer.
Essas associações de catadores conseguem financiamento, mas não têm o terreno para colocar a sede a
fim de efetivar o financiamento ou as doações que têm
recebido. E saí de lá encantada. Se tiver condições,
ainda participarei do evento.
Em relação ao tema geral da Conferência do
Meio Ambiente, o nosso Senado Federal foi muito bem
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representado, ontem, pelo Senador Jorge Viana, que
é o Vice-Presidente da Casa. Da mesma forma, o Deputado Márcio representou o Presidente da Câmara
dos Deputados. Estavam lá, óbvio, além da Ministra
do Meio Ambiente, Izabella, os Ministros das Cidades,
de Políticas para as Mulheres, dos Direitos Humanos,
o Ministro Gilberto Carvalho, vários Ministros. Foi um
evento muito bonito, que, logo de início, teve uma manifestação, Sr. Presidente, uma passeata dos catadores
das associações do Movimento Nacional de Catadores.
Aliás, o pronunciamento que mais tocou os participantes, na abertura, foi o da representante dos catadores.
E, hoje, o que achei interessante, que me marcou muito, foi o Tião, Sebastião Carlos dos Santos, do
Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis, dizendo – repare, Senador Cristovam – que, no Brasil,...
Claro, estamos muito longe de alcançar a reciclagem da
forma como devemos alcançar, porque é um absurdo
que o lixo seja incinerado, que o lixo seja enterrado,
quando pode ser transformado em outro produto útil
para a população, ajudando, assim, o meio ambiente.
Mas o Tião, hoje, na sua apresentação, concluiu
dizendo que, de fato, no Brasil, são muito pequenas as
ações. São muito poucas ainda as ações de reciclagem de catadores, e, no geral, se concentram muito no
Sudeste brasileiro e um pouco mais no Sul, menos no
Centro-Oeste, menos no Norte e menos no Nordeste,
mas que essas ações não são frutos de políticas educativas, são frutos da pobreza, da miséria, da exclusão
social. São homens e mulheres que, para buscar um
meio de sobrevivência, começaram a catar produtos
recicláveis: garrafas pet, latinhas, papéis.
Qual é o grande desafio no Brasil hoje? O tema
da conferência é a política nacional de resíduos sólidos, uma lei que aprovamos em 2010. E, em 2014,
vários dos seus prazos vencerão, inclusive para a desativação dos lixões.
Aliás, o Tião colocou outra polêmica em torno
disso. Observem as dificuldades. Desde o fechamento do lixão de Gramacho – eu, particularmente, não
questiono, acho que foi uma medida correta; entretanto,
não foi seguida de uma série de outras medidas que
contemplariam o lado social –, que é simbólico, além
de tudo, além de ser um lixão gigantesco na cidade
do Rio de Janeiro, diminuiu o número de produtos encaminhados para a reciclagem, e o preço da garrafa
pet que era de centavos, passou para um pouquinho
mais de R$1,00. Foram palavras dele. Por quê? Porque
a medida não foi acompanhada de outras que garantissem àquelas pessoas que vão atrás de objetos que
podem ser reciclados sustentar suas famílias. Hoje,
essa é uma atividade que remunera bem. E que bom
que remunera bem. Que bom. Hoje, a luta dos cata-
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dores é pelo reconhecimento deles, pois existem empresas entrando nessa área. E as empresas que têm
que trabalhar na busca de objetos recicláveis não são
empresas. São as associações, são as cooperativas.
De quem? Deles próprios, que vivem nas favelas do
Rio de Janeiro, na periferia das grandes cidades, para
quem antes ninguém olhava. Aliás, quando olhavam,
olhavam mal. E hoje, como a atividade está cada vez
mais rentável, cada vez mais lucrativa, eles estão perdendo espaço para empresas já estabelecidas.
Então, o alerta que lá foi feito, na conferência, é
para que esse espírito de agregação, de ações conjuntas e conectadas entre o Poder Público de todos os
níveis, os poluidores, os produtores, os consumidores,
enfim, entre todos, ou seja, que essa interação leve em
consideração, Senador Paim, esta necessidade que
eles têm de continuarem desenvolvendo a atividade.
É uma conferência com a qual – confesso aqui –
fiquei extremamente sensibilizada. Com muita alegria,
passamos muito do tempo, e lá, o problema, uma sala...
Hoje, pela manhã, foram vários grupos. Na sala que
eu estava coordenando cabiam 200 pessoas, e havia
quase 300 – gente de pé, gente sentada, debatendo. E
a grande polêmica ao final foi a de que eles não queriam concluir a mesa, os debates, e havia mais de 40
inscrições feitas para intervenções da plenária, sem
que todos pudessem ter falado.
Mas, enfim, resgato aqui essa questão das conferências, Sr. Presidente. Elas são muito importantes.
E disse isto hoje a eles, respondendo a alguns
questionamentos: o que eles lá aprovarem vai ter tanta
força quanto um projeto de lei que V. Exª apresentar.
Aliás, eu ouso dizer que o que eles lá aprovarem vai
ter mais força do que qualquer projeto de lei que eu,
Senadora da República, possa apresentar.
E esse debate relativo ao meio ambiente levou a
um outro debate também, sobre a questão da democracia e da política, porque lá houve uma intervenção
em que se disse: “Eu não sou político; não sou político. Por acaso, estou numa função à frente de uma
prefeitura.” Opa! Políticos somos todos nós, apenas as
nossas funções é que são diferenciadas. Alguns militam no seu grêmio da escola, outros no seu sindicato,
outros aqui no Parlamento, como nós; outros dirigindo partidos, movimentos de mulheres, e até mesmo
aqueles, Sr. Presidente, que não têm movimento orgânico nenhum são seres políticos também. Dizia Bertolt
Brecht: “O pior analfabeto não é o que não sabe ler
e escrever; o pior analfabeto é o analfabeto político,
que não entende que todas as decisões são tomadas
a partir da política.”
Então, o envolvimento da população é muito importante para que a gente possa reciclar a política, para

346

76200 Sábado 26

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que a gente possa fazer da política um exercício mais
correto, um exercício mais saudável. Essa conferência
de meio ambiente e a que teremos em novembro, uma
grande conferência das cidades, são muito importantes, não só para a população que está participando,
mas para nossa própria orientação de qual caminho
seguir em relação a determinados temas.
Com muito prazer, concedo um aparte a V. Exª,
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senadora Vanessa, também fico satisfeito com essa conferência, com esse debate. Lamentavelmente, não pude ir. Só que deveríamos analisar
de uma maneira ainda mais distante. Por que essas
pessoas caíram nesse trabalho ao ponto de dependerem de viver do lixo? Li uma entrevista no jornal de
um desses senhores catadores de lixo, que disse: “Eu
quero que haja mais ricos criando mais lixo, porque
eu vivo do lixo”. Ou seja, houve uma deformação no
processo produtivo que levou a ser preciso concentrar renda para que alguns sobrevivam. Isso tem que
quebrar em algum momento. E a maneira de quebrar
isso é educação igual para todos. Acho que deve ter
raríssimos catadores de lixo ou coletadores ou recicladores, como se chama, com o segundo grau completo,
com o ensino médio completo. E talvez nenhum, aí,
sim, eu digo nenhum com ensino médio de qualidade,
porque ele encontra outras alternativas. Então, a primeira coisa é isto: como podemos ter uma sociedade
onde ninguém precise viver de coleta de lixo, de seleção de lixo, de resíduos sólidos, como se chama? E a
segunda é: como o modelo econômico pode reduzir a
quantidade de resíduos sólidos? Por exemplo, deve ter
aumentado mesmo o preço das garrafas Pets. Mas por
que não usamos mais garrafas recicláveis em vez de
garrafas Pets, em vez de latinhas, que são confortáveis, mas que geram um problema ecológico e geram
emprego que não é o emprego dos mais dignos? Todo
trabalho é digno, mas emprego não. Todo trabalho é
digno, emprego não. As condições do emprego para
trabalhar como catador de resíduos sólidos, reciclador
de resíduos não é aquilo que desejamos para nossos
filhos, nem mesmo os catadores, os recicladores desejam para seus filhos. Então, precisamos aprofundar
esse debate de tal maneira que busquemos, primeiro,
o modelo econômico onde desperdício seja reduzido.
Desperdício. Hoje grande parte do custo de um
produto é o da embalagem, que é um desperdício necessário, mas é feito sob forma de desperdício. Segundo, que ninguém precise se submeter a essas condições
de trabalho, de viver da necessidade de que tenha o
mais rico, com concentração da renda, para poder usar
o modelo de consumo que gera tantos resíduos sóli-
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dos que permite a sobrevivência daqueles que foram
excluídos. Ou seja, os excluídos do consumo passam
a sobreviver graças ao lixo dos que consumiram. É
uma falha muito grande do próprio modelo que nós
temos na sociedade e na economia do mundo, não só
do Brasil. Mas um encontro como esse permite esse
tipo reflexão, tanto é que o estamos fazendo. Se não
fosse o encontro, nós não estaríamos debatendo. Mas
permite também uma coisa fundamental: o imediato.
Enquanto não muda o modelo, o que fazemos para que
as condições melhorem e para que essas pessoas não
fiquem no desemprego? É preciso reconhecer: pior
do que tudo isso é o desemprego, a fome, é nem ao
menos ter o lixo para poder sobreviver. Então, como é
que fazemos para que o fechamento dos lixões, que é
uma condição absolutamente necessária nos direitos
humanos, não vá contra os direitos humanos de quem
precisa catar para sobreviver? Só há um jeito: colocando
alternativas de emprego para eles ou a transferência
de renda. Transferência de renda para eles, como o
Bolsa Família. Por que não? Até porque são poucos,
comparados com os 12 ou 14 milhões no Brasil. E em
segundo – mas talvez em importância, em primeiro –,
uma boa escola para os filhos deles.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador. E
se V. Exª me permite...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senadora Vanessa, antes de V.
Exª responder, eu gostaria de registrar, embora já estejam saindo, que estão nas galerias, conosco, os estudantes do curso de Direito da Faculdade São Luís,
de Jaboticabal, São Paulo. Seja bem– vindos!
Eu sou um apaixonado pelo Direito. Dos meus
filhos, todos eu induzi para o Direito.
Um abraço a todos. Sejam bem-vindos!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – E vieram de muito longe, Sr.
Presidente. Isso é muito importante.
Mas, Senador Cristovam, Senador Paim, é engraçado que o aparte feito por V. Exª é exatamente o tema
do debate. É exatamente o princípio da legislação. É
exatamente esse, Senador Cristovam.
Então, quero ver se consigo organizar um pouco
as minhas opiniões para relatá-las aqui desta tribuna.
Primeiro, em relação ao modelo da sociedade.
É claro que não sou daqueles que acham que o capitalismo é o fim da história. Eu não acho que um novo
sistema não seja possível. E que novo sistema? Um
sistema em que a sociedade não seja marcada por tão
grande distorção social.
Eu creio, eu luto por essa sociedade em que as
pessoas tenham um equilíbrio na qualidade de vida,
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porque é o que V. Exa diz: enquanto alguns produzem
muito lixo, outros sobrevivem do lixo produzido. E veja
a perversidade do sistema, Senador Cristovam. A partir
do momento em que esses resíduos sólidos começam
a ser extremamente lucrativos, o que fazem os muito ricos que produzem os resíduos? Querem tirar os
muito pobres para entrar na atividade e fazer como V.
Exa diz: “Quero que produzam muito lixo para eu ficar
cada vez mais rico”. Essa é a sociedade perversa em
que nós vivemos.
Eles, os catadores, gostam da sua atividade,
porque – repito – é uma atividade que dá recursos.
Há mulheres dando depoimentos de que, desde os
11 anos – vejam que absurdo, mas desde os 11 anos
trabalhando –, sustentam famílias de crianças que hoje
já estão na universidade. Entretanto, o que eles precisam é de condições dignas de trabalho. Eles precisam
estar incluídos no processo brasileiro.
E aí há algumas leis. Nós avançamos na aprovação de algumas leis, como a do microempreendedor individual, ou as cooperativas que eles próprios
criam, com as quais eles também passam a ter uma
segurança dentro da sociedade, como tem um trabalhador de carteira assinada. Então, esse é o debate.
E, nessa questão da produção dos resíduos sólidos,
nós temos que seguir o princípio determinado – repito – pela Lei no 12.305, de 2010, da Política Nacional
de Resíduos Sólidos.
Como V. Exa diz, tudo tem que ter uma prioridade.
Eu falava, quando fiz um aparte a V. Exa, dos R$35 milhões que a Chevron pagou de multa à ANP, dos R$95
milhões de ações que ela vai ter que fazer para recuperar o meio ambiente do desastre do derramamento
de óleo na Bacia de Campos. Mas o que nós preferiríamos? Esse dinheiro ou o não desastre? É óbvio que
era o não desastre. É óbvio que era o não desastre!
Então, o primeiro princípio previsto na legislação,
inclusive, é o objeto síntese da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, na ordem. Prioridade número um: a
não geração. E o que significa a não geração? Hábitos
ambientalmente mais corretos do que os hábitos que
a nossa sociedade tem hoje. Dos atos cotidianos, diários, nós não nos damos nem conta. A gente vai bem
ali, Senador, e pega um copinho descartável. Toma um
copo de água que tem só 150ml e joga o copo fora. A
gente compra uma garrafinha de água, bebe a água e
joga a garrafinha fora. O que custa mais caro? A água
ou a garrafinha da água? A garrafinha da água, em
todos os aspectos, não só na produção, mas, depois,
no resíduo em que aquilo se torna. Se for para a reciclagem, ótimo. E se não for? Se for bater em um aterro
sanitário, que tem que ser controlado, que é caro, que
custa dinheiro? Não é verdade?
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Então, primeiro, é a não geração. A sacolinha...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Lá o próprio Procon foi muito
questionado, bem como algumas entidades de defesa
do consumidor, porque aquelas bolsinhas que a gente
recebe... Tenho um projeto de lei, há muito tempo –
desde que cheguei ao Parlamento, apresento projetos
de lei, mas meus projetos são rejeitados; eram, quando Deputada, e agora, mas continuo apresentando –,
proibindo os supermercados de concederem aquelas
sacolinhas. Primeiro que elas não são gratuitas. O
preço daquelas sacolinhas está embutido no preço de
todos os produtos. E aquela sacolinha causa um dano
significativo para o meio ambiente.
Então, a primeira, na ordem de prioridade, na
gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos é a
não geração. Gerar o menos possível, desperdiçar o
menos possível. Cinquenta por cento dos resíduos são
orgânicos. O que são resíduos orgânicos? Comida que
sobra e que vai para o lixo.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – E que passa, às vezes, para
a reciclagem, para ser transformada em adubo, mas,
na maior parte dos casos, nem passa por isso.
A segunda prioridade, a redução... Primeiro, a
não geração; segundo, a redução da quantidade e do
volume gerado; terceiro, a reutilização; quarto, a reciclagem; quinto, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos.
Essa é a concepção da lei que nós aprovamos.
E aí – eu já vou concluir, Senador – lembrando que, no ano de 2014, salvo engano em agosto de
2014, é o prazo que expira para as cidades brasileiras
acabarem com os lixões. É o prazo.
E eu pergunto: será que os mais de 5 mil Municípios do Brasil vão ter essa condição? Aliás, os mais
de 5 mil Municípios brasileiros já têm o seu plano aprovado, o seu plano de manejo de resíduos sólidos, da
política municipal de resíduos sólidos? Não têm. O meu
Estado tem. Todos os 62 Municípios têm, por conta
de uma parceria entre a Associação Amazonense de
Municípios e o Governo do Estado. Estão com o plano
pronto, mas não têm os recursos! Não disponibilizam
dos recursos para implantar os aterros sanitários. Vejam: não disponibilizam dos recursos.
Então, eu acho que essa Conferência vai produzir
para a sociedade brasileira, para o Poder Executivo,
mas também para nós, parlamentares, algo muito importante: diretrizes, nortes de debates, que são deba-
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tes emergenciais, mas que são debates que devem ser
tratados também a médio e a longo prazos.
Eu presido, Sr. Presidente, durante este ano –
no ano que vem, será um Deputado, porque, a cada
ano, muda a direção –, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. E o que percebemos é que, até há um
tempo, a característica das emissões brasileiras de
CO2 era uma.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Hoje, a característica mudou
completamente. Não tenho os números exatos aqui
para falar, mas, mais ou menos, lembro que eram em
torno de 70% a 75% das emissões de CO2, ou seja,
de gases de efeito estufa do Brasil, a partir da modificação do uso da terra e do desflorestamento, do desmatamento da Amazônia, das queimadas – mais de
70%. Hoje isso gira em torno de 22%, porque temos
agropecuária, porque temos a energia, porque temos
o manejo dos resíduos, a produção dos resíduos.
Então, o debate relativo ao meio ambiente tem
que estar casado com o debate da questão política,
econômica e social da sociedade, porque, se assim não
fizermos, Sr. Presidente, prevalecerá aquela visão de
algumas pouquíssimas ONGs ambientais que acham
que o Brasil não pode fazer nada...
(Soa a campainha.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ...não pode derrubar uma
árvore, não pode fazer nenhuma intervenção no meio
ambiente. Mas, nos outros países, tudo pode, tudo já
se fez e tudo se continua fazendo.
Olha, quem não assinou o Protocolo de Kyoto não
foi o Brasil. Quem até hoje não assinou o Protocolo de
Kyoto foram os Estados Unidos da América do Norte.
Então, o debate do meio ambiente – sou muito
animada com esse debate – entendo que tem que se
dar dentro de um contexto político, econômico e social.
Se fizermos isso, estaremos no caminho certo.
Muito obrigada, Senador Paim. E me desculpe,
porque sei que abusei um pouco do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Nada. Meu único problema é que
tenho um compromisso às 13 horas, senão ficaríamos
aqui até as 14 horas, traquilamente. Ficou dentro do
tempo, a senhora foi a que menos tempo usou a tribuna hoje; todos usaram em torno de 40 minutos, V.
Exª não passou de 25.
A Presidência comunica ao Plenário que haverá
sessão não deliberativa do Senado Federal na próxima
segunda-feira, dia 28 de outubro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Está encerrada a sessão.
Que Deus ilumine a todos nós.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 32 minutos.)
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Ata da 189ª Sessão, Não Deliberativa,
em 28 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim e da Srª Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 17 horas e 10 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu,
da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de
Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 280 a 291, de 2013, em conformidade com o inciso III do art. 91 do Regimento Interno,
serão apreciados terminativamente pela Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão receber emendas pelo prazo
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da
Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
da Excelentíssima Senhora Presidente da República
a Mensagem nº 128, de 2013-CN (nº 472, de 2013,
na origem), solicitando a retirada do Projeto de Lei nº
15, de 2013-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito,
crédito suplementar no valor de R$ 2.531.486.253,00
(dois bilhões, quinhentos e trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e duzentos e cinquenta
e três reais), para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente.
A Presidência, nos termos do “caput” do art. 42
do Regimento Comum, defere a solicitação, encaminha
a mensagem à publicação e determina sua juntada ao
processado do Projeto de Lei do Congresso Nacional
nº 15, de 2013-CN, que seguirá ao arquivo.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a Mensagem, na íntegra:
MENSAGEM Nº 128, DE 2013-CN
(Mensagem nº 472/2013, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 15, de 2013-CN, que “abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de
R$2.531.486.253,00, para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente”, enviado ao Congresso
Nacional com a Mensagem nº 427, de 2013.
Brasília, 24 de outubro de 2013. – Dilma Rousseff.
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EM nº 231/2013 MP
Brasília, 22 de outubro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para propor a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 15/2013-CN,
encaminhado ao Congresso Nacional por intermédio
da Mensagem nº 427, de 14 de outubro de 2013, que
“abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no
valor de R$2.531.486.253,00, para reforço de dotação
constante da Lei Orçamentária vigente”.
A proposta decorrente da urgência em garantir o
acesso de estudantes ao ensino superior não gratuito, por
meio do pagamento de novos financiamentos, de aditamentos dos financiamentos já contratados e de contratos
de anos anteriores para os quais os repasses ao Fundo
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES
– Ministério da Educação, foram insuficientes.
Nesse sentido, proponho a retirada de tramitação
do aludido Projeto de Lei, informando que o mesmo
será substituído por Medida Provisória.
Respeitosamente, – Miriam Aparecida Belchior.
Aviso nº 801 – C. Civil
Em 24 de outubro de 2013
A Sua Excelência o Senhor
Senador Flexa Ribeiro
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Retirada de tramitação de projeto de lei
Senhor Primeiro Secretário
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
15, de 2013 _ CN.
Atenciosamente, Gleisi Hoffmann, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – A Presidência recebeu
os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Os Avisos, apensados
aos processados das respectivas Resoluções, vão à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) –Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, do
PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, vou aproveitar esta segunda-feira, que é o Dia Nacional do Servidor Público, para
falar sobre o tema, mas faço antes aqui dois registros
rápidos.
Primeiro, criou-se uma expectativa todos os anos
sobre a Feira do Livro de Porto Alegre, Senador Cristovam, Senador Ruben Figueiró, Senador Mozarildo
e demais Senadores, que é a maior feira do livro da
América Latina e uma das maiores do continente, com
certeza. Todo ano, eu lanço um livro na Feira do Livro.
Quero informar a todos do meu Rio Grande que, no
dia 9 de novembro, sábado, a partir da 15h, eu estarei, então, no pavilhão central, na 59ª Feira do Livro de
Porto Alegre, na Praça da Alfândega, lançando o livro
Para Além do que os Olhos Veem, Volume II. O livro é
uma história fascinante, uma viagem que trata de um
tema universal, real. Falo em história dos direitos humanos e sobre essa luta no Congresso e no Brasil. Vou
convidar os leitores a adentrarem esse terreno fértil e
valoroso dos direitos humanos, a viajarem por experiências compartilhadas durante anos e anos, tanto no
Congresso como fora dele. Sr. Presidente, este livro,
Para além do que os olhos veem, retrata os legítimos
anseios do nosso povo na busca de seus direitos. São
todas histórias reais que acompanhei já nesta segunda edição do livro.
Quero ainda, Sr. Presidente, homenagear aqui a
Rádio Senado. Quero cumprimentar a Rádio Senado
pelo programa Eu Quero um Samba, que, no último
sábado, dia 26, com reprise no domingo, dia 27, homenageou um dos maiores personagens da música
brasileira, o inesquecível Nelson Cavaquinho.
O programa Eu Quero um Samba, produzido e
apresentado por Fernanda Nardelli e George Cardim,
fez uma referência a esse cantor, escritor e compositor
da Velha Guarda da Mangueira, que nasceu em 29 de
outubro de 1911, no Rio de Janeiro.
A ligação com a música veio de família. Ainda
menino, Nelson Antônio da Silva pegou uma caixa de
madeira, prendeu pedaços de barbante nas pontas e
construiu o que foi chamado eternamente de cavaquinho – foi feito, de fato, com cavacos. O instrumento de
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brincadeira acabou virando sobrenome, o sobrenome
de Nelson: Nelson Cavaquinho.
Nelson Cavaquinho enriqueceu a música brasileira com mais de quatrocentas composições. Morreu
em 1986, deixando clássicos como A Flor e o Espinho,
Minha Festa, Juízo Final e Luz Negra, algumas das
músicas escolhidas por convidados que desfilaram
alegremente pelo programa.
O programa teve a participação também do sambista Monarco, do poeta Nicolas Behr, do biógrafo Lira
Neto, do escritor Ivan Sant´Anna e do compositor Clodo
Ferreira, entre outros.
Termino esta homenagem a Cavaquinho, Sr. Presidente, com a canção predileta – eu não a ouvi ser
cantada, mas ser declamada – do saudoso Vice-Presidente da República José Alencar.
José Alencar fazia uma palestra na Fiergs, em
Porto Alegre, quando tira do bolso esta letra de Nelson Cavaquinho e a declama em Porto Alegre, sendo
aplaudido de pé por todo o PIB gaúcho, eu diria.
O que dizia José Alencar na letra de Cavaquinho:
Sei que amanhã
Quando eu morrer
Os meus amigos vão dizer
Que eu tinha um bom coração
Alguns até hão de chorar
E querer me homenagear
Fazendo de ouro um violão
Mas depois que o tempo passar
Sei que ninguém vai se lembrar
Que eu fui embora
Por isso é que eu penso assim
Se alguém quiser fazer por mim
Que faça agora.
Me dê as flores em vida,
O carinho, a mão amiga,
Para aliviar meus ais.
Depois que eu me chamar saudade
Não preciso de vaidade
Quero preces e nada mais.
Aproveito este momento para homenagear dois
grandes homens, cada um no seu campo e no seu
tempo: Nelson Cavaquinho e o inesquecível – e me
permita que eu diga isto – ex-vice-Presidente, ex-Senador, o saudoso José Alencar. Eu tive a alegria de
ele ter feito o prefácio, a apresentação do meu livro
chamado Pátria Somos Todos, que também lancei na
Feira do Livro.
Por fim, Sr. Presidente, como eu dizia, faço o meu
pronunciamento lembrando o Dia do Servidor Público.
O Brasil comemora, no dia 28 de outubro, o Dia
do Servidor Público, importantíssimo ator estatal, que
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luta, diariamente, pelo engrandecimento da sua Pátria, o Brasil.
A data originou-se na Lei n° 1.711, de 28 de outubro de 1952. A antiga Lei foi aprovada no Governo
Getúlio Vargas, Presidente da República, que, ecoando
as preocupações mundiais de seu tempo, soube reconhecer a centralidade das demandas do trabalhismo
na política de nosso País.
Com o intuito de valorizar a classe trabalhadora,
inúmeras leis foram aprovadas no Brasil, ao longo do
século XX.
No que concerne ao servidor público, quando
da progressista Era Vargas, o Brasil passaria a contar
com o Departamento Administrativo do Serviço Publico
(DASP), órgão estatal que, já previsto na Constituição
de 1937, foi criado em 30 de julho de 1938 e tinha por
meta o aprofundamento da reforma administrativa,
da organização e da racionalização do serviço público brasileiro.
Sr. Presidente Mozarildo, a tradição política brasileira é da transformação longa; dos lentos períodos de
mudança, que por vezes consomem décadas e mesmo
séculos, até que o novo finalmente deite raiz entre nós.
Assim tem sido, por exemplo, na emancipação
ainda em curso dos afro-brasileiros, após a secular nódoa da escravidão em nosso País, e também, no que
diz respeito ao tema do nosso discurso, na completa
profissionalização do serviço público nacional.
Avanços inegáveis podem ser contabilizados na
matéria, inclusive por conta da modernização implementada, entre nós, pela Constituição da República de
5 de outubro de 1988, que será homenageada neste
plenário na próxima terça-feira, com a presença de Luiz
Inácio Lula da Silva. Foi convidado também, não sei se
confirmou presença, mas gostaria de vê-lo aqui, Senador Alvaro Dias, o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Virá também a Presidenta Dilma. Será um dia
em que, se todos os convidados estiverem presentes,
teremos aqui cinco presidentes da República. Estarão
presentes no plenário, provavelmente, o ex-Presidente
Collor, o ex-Presidente Sarney, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e a Presidenta Dilma. Será uma data
histórica esta terça-feira pela manhã.
Nossa Carta Constitucional, tão saudada alegremente, fortemente, emocionalmente por – me lembro
aqui – nosso Ulysses Guimarães, sem a intenção de
esgotar por completo os princípios norteadores da administração pública na gestão do bem comum, submete
os desígnios do Estado aos valores cívicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade,
bem como ao princípio da eficiência, incluído no Texto
Constitucional nos anos 1990.
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Ainda assim, faz-se necessário reconhecer os
momentos bonitos presentes na arregimentação de
quadros para o Estado, em toda as esferas de poder.
Inclusive, aqui lembramos das nossas preocupações
com o excesso também, por exemplo, na terceirização
no serviço público.
Os afilhadismos, os favoritismos, os compadrios,
a nomeação cruzada, o empreguismo e o próprio nepotismo manifestam algumas das tantas expressões
de nossa prolongada crise histórica e valorativa.
Por isso, comecei a falar nessa área da minha
preocupação com a terceirização.
Mas, enfim, tal crise consiste, para retomarmos o
exato conceito de Antonio Gramsci, no fato de que “o
velho está morrendo, e o novo ainda não pode nascer.
Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas
mórbidos aparece”.
Apesar de tantas ineficiências atribuíveis à Administração Pública em nosso País, cumpre-nos reconhecer que a generalização dos concursos públicos
tem servido de base para que uma geração de bons
servidores públicos ingressem, pela porta da frente,
nos quadros funcionais do Estado brasileiro.
Aqui estamos destacando, Sr. Presidente, a importância do concurso público em nosso País. Ao
mesmo tempo, a desafiadora tarefa da aprovação em
concursos difíceis convida o jovem brasileiro a redobrar
esforços na sua preparação acadêmica e intelectual,
o que amplia o conhecimento dos nossos servidores.
Sr. Presidente, mas quem é o anônimo servidor
público?
A despeito da esfera de poder em que atue, parece-nos acertado dizer que se trata de um brasileiro
que, antes e sobretudo, deseja contribuir para o engrandecimento, para o crescimento, para o brilho daquilo
que ele mais ama, que é a sua Pátria. Por isso, gosto
muito do termo, e falava do livro que escrevi: “Pátria,
somos todos”.
Ciente de seu dever, o servidor público deve
tratar todo cidadão com respeito, urbanidade e lisura,
exatamente porque sabe o quão crucial é o seu papel
em uma sociedade a um só tempo tão próspera e tão
desigual – ainda tão desigual, diríamos – como a sociedade brasileira. O servidor público cumpre um papel fundamental ao atender o público com o equilíbrio
que o momento exige, principalmente se analisarmos,
como eu dizia aqui, a situação tão desigual em que
vive a nossa gente.
O servidor público, Sr. Presidente, almeja e trabalha pelas mudanças profundas de que o Brasil precisa. Na medida em que o novo finalmente se instale
na sociedade brasileira, o espetáculo da igualdade de
oportunidades, tão fragrante nas ruas e nas esquinas
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dos países mais desenvolvidos – haverá de ser visto
entre nós com muito mais carinho o trabalho que fazem os servidores.
Enfim, queremos um futuro positivo. Esse futuro
positivo implica o surgimento de uma consciência em
que a própria classe dominante finalmente entenda que
a multiplicação dos chamados favoritismos, para muito
além de instalar no Estado servidores descomprometidos, enfurece as mulheres e os homens de bem, que
educam seus filhos no sentido de não aceitarem o que
não lhe venha pela luta, pelo esforço pessoal e familiar
e pelo mérito, e não pelo compadrio. Por isso, vamos
deixar os “ismos” e vamos passar ao profissionalismo.
Sr. Presidente, considero importante pontuar algumas coisas em relação aos direitos dos servidores.
Decorridos 25 anos da promulgação da Carta
Maior, os servidores públicos brasileiros continuam discriminados em relação a vários direitos reconhecidos à
classe trabalhadora. Em alguns casos, os dispositivos
constitucionais aguardam regulamentação para que
venham a ter eficácia, como, por exemplo, o direito de
greve. Até hoje não é assegurado ao servidor público
o direito de greve, embora eu tenha apresentado um
projeto de lei há exatamente 24 anos. Há 24 anos que
ele circula, circula, e não é aprovado.
Sr. Presidente, o texto da Carta Magna precisa
ser alterado para assegurar aos servidores os direitos
hoje negados, como ocorre com a ansiada negociação
coletiva de trabalho na Administração Pública.
Sou autor, Sr. Presidente, de um projeto de lei que
me foi apresentado pela Fonacate, uma entidade que
reúne líderes de servidores de todo o País, na busca
de garantir o direito de greve, a livre sindicalização e
a negociação para todos os servidores.
A ausência desse reconhecimento configura uma
prática antissindical que contraria as convenções da
Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e exclui
dos servidores públicos a utilização de um canal para
negociar a solução de eventuais conflitos.
A categoria se vê impedida de questionar direitos
como a não redução de salários, a jornada semanal
e a jornada ampla.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, a gestão pública fica comprometida, pois a valorização do servidor
tem que acontecer.
Podíamos lembrar aqui que é assegurado à pessoa com deficiência da área privada o direito à aposentadoria especial para aquele que é deficiente, direito
aprovado por esta Casa há pouco tempo e implementado a partir do mês de outubro.
Ao servidor público, até hoje, embora eu tenha
o PL nº 250, não é assegurado nem votado na Casa
que ele tem que ter também direito à aposentadoria
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especial, se ele comprovar que é também deficiente,
como acontece na área privada.
Sr. Presidente, na Constituição de 1988, os servidores da Administração Pública não tinham direito à
sindicalização ou ao direito de greve, o que continua
até hoje.
Repito, quanto à negociação coletiva, o impasse continua.
Nessas condições, fica comprometido o diálogo
entre os servidores e a Administração Pública, já que
qualquer negociação, para ter eficácia, ou seja, para
ser exigível juridicamente, deve ser transformada em
norma legal ou ato administrativo válido, lavrado pela
autoridade competente.
Na verdade, existe uma injustiça grande quanto
ao direito de negociação coletiva do servidor. Os que
se opõem a esse direito alegam, inicialmente, que
o Estado não teria liberdade para negociar, pois as
consequências de ordem financeira decorrentes do
acordo estariam submetidas à previsão de verbas orçamentárias.
Que haja a previsão de verbas, mas que não se
proíba o direito à negociação!
Sr. Presidente, é forçoso reconhecer também que,
na prática, sindicatos de servidores e Administração
Pública negociam, só que isso não é reconhecido para
efeito legal. Quando não cumpridas essas negociações,
elas levam os servidores a promoverem somente o que
é possível na prática, embora não regulamentada, que
é a greve, que deveria ser o último recurso.
Finalmente, há que se ressaltar o entendimento
favorável de diversos estudiosos e da própria OIT no
que concerne à negociação coletiva do servidor.
O Secretário de Finanças da Confederação dos
Trabalhadores no Serviço Público Federal, Condsef,
Luiz Armengol de Souza, observou que muitos países
desenvolvidos adotam sistemas de relacionamento no
serviço público mais aberto que o nosso, “e nem por
isso o Estado deixa de agir de maneira eficaz na consecução dos seus objetivos”.
Luciana Stoll, autora da publicação Negociação
Coletiva no Setor Público, ressalta que os servidores
terem direito à sindicalização e à greve e não terem
direito à negociação coletiva, por exemplo, constitui um
mecanismo gravíssimo e danoso aos trabalhadores.
Pontuado isso, saliento que o Fórum Nacional
Permanente de Carreiras Típicas de Estado – Fonacate, ingressou com a sugestão SUG 7/2012, que trata
das relações de trabalho, do tratamento de conflitos,
do direito de greve e da regulamentação da Convenção nº 151 da OIT.
Fui designado relator da SUG e dei parecer favorável a ela, que foi aprovada e hoje tramita com o
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n° 287/2013 e possui um capítulo exclusivo sobre o
que aqui discorri da negociação coletiva, do direito de
greve e da livre sindicalização.
Como vimos, não há qualquer obstáculo instransponível ao acatamento das propostas que aqui defendi. Pelo contrário, grandes especialistas, endossados
pelas experiências internacionais, comprovam que a
negociação, o direito de greve e a sindicalização são
os instrumentos para a solução de conflitos.
Cremos, firmemente, que a melhor compreensão do tema ajudará a remover os atuais obstáculos,
impedindo o predomínio da vontade das autoridades
em relação à categoria dos servidores, consolidando a
democracia participativa e elevando o grau de amadurecimento do nosso Poder Público e do nosso Estado
democrático de direito.
Sr. Presidente, quero, também, ratificar minha
alegria com a aprovação, pelo menos na CCJ, do PL
nº 250. E aqui eu cumprimento muito o Relator, Senador Armando Monteiro, que fez a defesa intransigente,
firme, da aprovação desse novo projeto, que espero
que a Comissão de Assuntos Sociais agora aprove
com rapidez.
Lembro aqui também de outra emenda, a Emenda
à Constituição n° 5,4 que estende o direito à aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores
deficientes ou que exercem atividades de risco.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que tenho muita
esperança de que essa questão da pessoa com deficiência, que já existe na área privada, seja estendida
ao servidor público com paridade e integralidade, com
a edição da Emenda Constitucional nº 42, de 2013,
chamada de Emenda Paralela, e da Emenda Constitucional nº 70, com as aposentadorias por invalidez,
todas um complemento para ajustarmos a Constituição
à realidade dos servidores nos dias de hoje.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Permite-me, Senador Paulo Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pois não. Senador Alvaro Dias, concedo um aparte a V. Exª, pois V. Exª pede este aparte bem na hora
em que eu estava terminando o meu pronunciamento.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Exato. Eu não poderia deixar V. Exª encerrar o seu
pronunciamento sem cumprimentá-lo pela iniciativa
no momento em que comemoramos, mais uma vez,
a Constituição de 88. Há poucos dias, estivemos na
Câmara dos Deputados e amanhã estaremos comemorando aqui no Senado Federal. É uma comemoração para asseverar que se trata da matriz para reformas essenciais para o povo brasileiro. O desafio é
exatamente a regulamentação dessa Constituição que
determinou o reencontro do País com a democracia
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e promoveu avanços sociais inegáveis. Mas a classe
política, as autoridades públicas devem à sociedade
reformas essenciais, que ainda não ocorreram. Aliás,
estamos num vazio em matéria de reformas desde
o Plano Real. Não se deu um passo adiante, não se
promoveu reforma alguma de grande importância. Fizemos inúmeras alterações nesta Constituição, mas
há dispositivos fundamentais que ainda não foram regulamentados em benefício, sobretudo, da população
trabalhadora do País. V. Exª faz referência a pontos
essenciais que atendem os trabalhadores. A cada passo, encontramos o desestímulo da parte, sobretudo,
dos aposentados diante da ausência de reformas que
lhes beneficiem. Por isso, toda vez que V. Exª se faz
porta-voz dessa classe sofrida, nós nos irmanamos,
tornamo-nos solidários. Estamos ao seu lado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Peço que o aparte do Senador seja incorporado
ao meu pronunciamento.
Faço um destaque sobre o final do seu aparte
referente aos aposentados.
Eu estive participando de um congresso, em
Santa Catarina, com mais de 1.200 de aposentados
líderes de todo o País. Era um lamento só, revelando
o desespero dos aposentados e pensionistas por nós
convivermos ainda, segundo eles, com dois artigos
que, após anos, não foram alterados, por não termos
uma política real de valorização dos aposentados, nem
que fosse pelo crescimento da massa salarial do País,
e ainda o famigerado fator previdenciário.
Senador Ruben Figueiró, sempre é uma alegria
ter um aparte de V. Exª.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS)
– Senador Paulo Paim, concordo com as manifestações
em aparte do Senador Alvaro Dias dirigidos a V. Exª.
V. Exª é, aqui, nesta Casa, desde a década de 80, um
paladino na defesa das minorias, na defesa dos aposentados, na defesa do servidor público. Portanto, hoje,
dia em que se comemora o servidor público, V. Exª tem
toda a razão em prestar-lhe as homenagens, às quais
eu me associo, principalmente, Senador Paulo Paim,
aos servidores públicos que hoje estão trabalhando e
devolvendo à Nação aquilo que a Nação lhes deu. É
um exemplo dignificante para todos aqueles que, realmente, no exercício do serviço público, dão a ele a
dedicação, o trabalho, a persistência, além, evidentemente, da sua honradez e competência. V. Exª prestou,
sem dúvida alguma, uma homenagem merecida aos
servidores públicos, que hoje comemoram a sua data
principal. Eu gostaria também, Senador Paulo Paim,
de corroborar as palavras de V. Exª com relação à nossa Carta Magna. Nós lutamos muito para elaborá-la,
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com heroísmo, espírito público, e hoje ela também está
sendo reconhecida pela Nação. O espírito público de V.
Exª e também do Senador Mozarildo Cavalcanti, que
preside esta sessão, está evidenciado, evidentemente,
na Carta que foi construída em 1988. Evidentemente,
como diz o Senador Alvaro Dias, nós precisamos tê-la remodelada. Há diversos dispositivos que já estão
desatualizados no tempo e há alguns dispositivos que
não foram regulamentados até agora. Tudo isso cria
uma situação de ânsia, de desejo de que se faça uma
reformulação da Carta Magna no nosso País. Talvez
seja essa a missão que nos cabe a partir de agora,
principalmente nós que participamos de sua elaboração. Será, sem dúvida alguma, um trabalho hercúleo,
mas patriótico, ao qual devemos nos somar. No mais,
rendo minhas homenagens a V. Exª, porque, repito,
V. Exª é o paladino, nesta Casa, das boas causas do
povo brasileiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Senador Ruben Figueiró, eu agradeço muito
a V. Exª.
Permita-me, já que V. Exª citou com tanto carinho
o trabalho de todos nós, referindo-se a nós na Constituinte, mas eu quero terminar, Sr. Presidente – não vou
declamar –, dizendo que recebi um poema do poeta
Joelmyr Silva, cujo título é “Paim simplesmente Paim”,
que está nas redes sociais. Claro que não vou lê-lo
aqui, porque é uma homenagem a mim mesmo, mas
eu o achei lindo, porque fala da luta de todos nós, na
verdade. Quem quiser é só entrar nas redes sociais:
Joelmyr Silva – poema, que já disse – os pensamentos
de Joelmyr Silva, capítulo V: “E a política transformou
a minha vida”.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS)
– Sr. Presidente, eu tenho a impressão de que nós deveríamos abrir um espaço para que o Senador Paim...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Não. Não o farei.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Seria uma grande alegria para nós ouvirmos
essa homenagem a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – É que ficaria, meu querido amigo Ruben Figueiró... Como é um poema muito bonito, mas que fala da
essência da luta de todos nós, vamos deixar que as
pessoas vão lá nas redes sociais e o leiam. É um poema lindo, que fala da luta do povo, dos trabalhadores
e daqueles que, como nós todos que estamos aqui,
tenho certeza, poderiam ser elogiados e homenageados com esse poema. Não elogiados, mas homenageados, como o Senador Alvaro dias, o Senador Ruben
Figueiró, o Senador Cristovam, o Senador Mozarildo,
que são homens que têm compromisso com as causas
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que aqui ele cita. Claro que talvez, num outro contexto,
eu poderia até me socorrer do poema para ilustrar o
pronunciamento aqui na tribuna.
Muito obrigado, meu amigo.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra
neste instante, por permuta com o Senador Ruben
Figueiró, 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, boa tarde a cada uma
e a cada um, Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Quero
inicialmente agradecer ao Senador Ruben Figueiró por
ter me cedido falar no lugar dele e dizer que é claro que
o tema de hoje tem que ser o funcionário público. Mas
eu vou tentar dar um viés diferente, mais coerente com
aquilo que eu tenho sempre defendido aqui.
Cada trabalhador, não importa onde esteja, é um
trabalhador fundamental, é um trabalhador importante.
Ele tem, inclusive, o seu dia, que é o dia 1º de maio.
Em uns momentos, alguns são mais importantes
do que outros pelas características sociais e econômicas do momento. Há momentos em que a indústria tem
um papel muito importante. A gente começa, agora, a
ver o setor de serviços crescendo muito. Em momentos
de guerra, o trabalhador mais importante é o militar.
Mas há um funcionário que é permanente todo o tempo, ao longo da história, é a esse que a gente costuma
chamar de funcionário público. É aquele que está por
trás até das ações de proclamação da independência;
é aquele que está por trás dos primeiros gestos de
construção de um novo país; é quem organiza e, com
as mãos na massa, constrói a estrutura social e os
serviços públicos, sem os quais um país não funciona.
Quero dizer mais do que isso. Há muitos trabalhadores que trabalham para o presente. Eles cumprem
sua função de ajustar a realidade àquele instante. Há
alguns trabalhadores que, mais do que outros, abrem
as portas do futuro. Não são todos. Para esses trabalhadores que abrem as portas do futuro, quero falar
especificamente: para os funcionários públicos que são
professores das redes públicas municipais, estaduais
e federal, em cada lugar deste País.
Presidente Mozarildo, o futuro, se tem uma certeza é de que ele não será bom para o país que não for
capaz de fazer parte das nações inovadoras, criadoras, ricas em ciência e tecnologia. Não há futuro. Não
há a menor dúvida. Não há futuro, por mais petróleo
que se descubra, para o país que não fizer parte das
nações inovadoras, competentes. E, para penetrar
nesse mundo da inovação, o Brasil precisa, Senador

OUTUBRO DE 2013

76436 Terça-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ruben, abrir cinco portas, sem as quais a gente não
chegará do lado de lá.
E por trás dessas cinco portas, vocês vão ver,
está o funcionalismo público, não somente, mas como
uma base fundamental.
A primeira porta que a gente precisa abrir, e não
em ordem de importância, mas apenas na ordem da
apresentação, são os institutos de pesquisa, são as universidades. E aí estão as universidades públicas. É claro
que as universidades particulares têm um papel fundamental na abertura de uma das portas para o futuro. Mas
eu quero me referir àqueles que trabalham dentro dos
centros públicos de pesquisa, de ensino, aqueles que
são os que abrem as portas criando ciência e tecnologia.
Eu quero falar, hoje, para o funcionalismo público
em geral, mas, de uma maneira especial, para esses
funcionários públicos que são os porteiros do futuro,
por estarem exercendo tarefas de pensar, de investigar,
de ensinar na formação de mão de obra de nível superior por meio das universidades. Mas essa porta não
levaria a muito longe se não tivéssemos uma segunda
porta sendo aberta, a porta da cooperação entre as
universidades públicas e o setor privado empresarial.
O Brasil é um País cujo empresariado padece
de certa fobia em relação à inovação. Criamos uma
característica tal que nossa indústria é imitativa na
quase totalidade. São raríssimos os produtos criados
dentro do Brasil para servir as nossas indústrias. Alguma coisa houve que fez com que nossos empresários
prefiram copiar à maneira mais simples: pega o que
já foi inventado lá fora e copia aqui dentro pagando
os royalties, pagando as patentes dos que criaram lá
fora. E ficamos dependentes. Porque, quando a gente começa a produzir um produto, Senador Ruben, lá
fora eles inventam outro; o nosso fica arcaico. Lá fora,
eles produzem outro e a gente vai ter que comprar lá
fora, e o nosso fica superado. Pois bem, essa porta diz
respeito ao setor privado, especialmente ao setor empresarial. Mas esse setor empresarial não conseguirá
fazer nada de criatividade se não tivermos uma boa
base de universidades e uma boa base de pesquisadores na área de ciência e tecnologia. Por isso, atrás
das duas portas, estão aqueles funcionários públicos,
que são nossos cientistas do setor público, nossos
professores universitários no setor público.
A terceira porta é a educação de base. E volto a
insistir: não na ordem de importância, porque talvez eu
até a colocasse em primeiro lugar. E aí, nessa porta
da educação de base, garantida para todas as crianças deste País, sem o que as portas para o futuro não
serão abertas, sem o que nós não ingressaremos no
mundo da inovação, essa educação de base é feita em
parte pela família, em parte pela mídia, mas sobretudo
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pela escola. E a escola tem que ter um prédio, tem que
ter equipamentos, mas ela é, sobretudo, o professor.
E, na hora de imaginarmos isso para todas as
crianças brasileiras, não há nenhuma alternativa a não
ser através da escola pública. Há muitos professores
no setor privado, e devemos respeitá-los, claro – para
isso tivemos o dia do professor na semana passada –,
mas o que vai universalizar a educação de qualidade
é o professor das nossas crianças, é o professor das
nossas escolas públicas.
E lamentavelmente, apesar de termos hoje uma lei
do piso, apesar de termos uma lei do reajuste do piso
– e eu me orgulho de ter sido o autor da Lei do Piso e
de ter participado intensamente aqui, junto inclusive
com o Ministro Fernando Haddad, da Lei do Reajuste
–, ele é muito pequenininho ainda. E não só o piso é
pequenininho, o salário médio desses professores da
rede pública é muito pequenininho.
E o resultado são as paralisações de luta pelos
salários. Cada vez que nós paramos uma escola, nós
amarramos a porta de ingresso no futuro. Como termos
um futuro aberto para nós, como abrir a porta do futuro,
da inovação, da ciência, da tecnologia, com necessidade
de paralisações de aula? Não é possível haver a abertura
da porta para o futuro com professores que são obrigados a paralisar suas atividades por semanas, semanas,
meses, para conseguirem um salário mínimo. Nem justo
ainda é, porque, com o salário tão baixo, quando eles pedem 10%, 15%, a verdade é que é pouco demais ainda
o que eles conseguem depois de muita luta.
Neste dia do funcionalismo público, quero lembrar que são eles os principais agentes para abrir as
portas do futuro. Dentro desses, os principais são os
professores da educação de base. São esses que começam desde cedo a tarefa de ensinar matemática,
português, idiomas, geografia, história, todas as áreas
sem as quais a gente não vai ser um país da inovação.
Os professores da educação de base são os funcionários públicos dos funcionários públicos, porque eles
são os funcionários públicos dos filhos dos funcionários públicos e porque eles são aqueles fundamentais
para abrir a porta do Brasil em direção ao futuro, em
direção a fazer do Brasil parte do mundo da inovação,
do qual não participamos. Inacreditavelmente, nós não
fazemos parte da família dos países com inovação. Nenhum com o nosso tamanho, com a nossa dimensão,
está fora, salvo nós.
E aí vem outra porta, sem a qual nós não conseguiremos chegar lá: é a porta da vontade nacional.
Sem uma vontade nacional de chegar lá, do outro lado
do mundo na inovação, nós não vamos conseguir. E
nós não temos essa vontade, Senador Paim, Senador Ruben. Não temos. Alguma coisa há que faz com
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que a nossa vontade seja imediatista e obscurantista:
imediatista no sentido de que a gente quer resultados
imediatos, por isso não investimos em ciência e tecnologia, porque só dá resultado anos depois, não investimos em educação porque tem de esperar 20 anos
até que o menino cresça; e obscurantista porque, no
nosso País, não significa riqueza a pessoa ser muito
instruída. Até quem quer se instruir é para ter um salário alto, não para ser instruído, em si. Temos alguma
deformação no passado que não estamos conseguindo
superar, mas que vamos superar, porque ou superamos
ou ficamos para trás de uma vez por todas. Aí está a
necessidade de construir uma vontade nacional que
justifique fazer sacrifícios, repito a palavra, sacrifícios,
hoje, para termos uma boa educação de qualidade,
que permita abrir a porta para o mundo da inovação.
Finalmente, a quinta porta, Senador, é a estabilidade das instituições. Sem estabilidade das instituições, um país não entra no mundo da modernidade.
Como pode entrar no mundo da modernidade um professor que não sabe se vai ter o salário suficiente para
manter sua família, um pesquisador que não sabe se,
no próximo ano, o orçamento vai cair? E, no Brasil, o
orçamento está caindo em ciência e em tecnologia,
como percentagem do PIB. Como pode abrir a porta
para o futuro da inovação um empresário que não sabe
as regras que deve utilizar no seu trabalho dentro da
empresa, um empresário que não sabe se as regras
mudam para um lado ou para o outro?
E aí, nessa porta da construção da estabilidade, mais uma vez, aparece a figura do funcionalismo
público. São até aqui os funcionários do Senado que
ajudam a fazer com que as instituições funcionem, não
somos nós apenas. Nós não conseguiríamos nada se
não houvesse essa máquina de apoio por trás de cada
um de nós, se não houvesse os funcionários desta Casa
e também os funcionários da Câmara dos Deputados,
de cada Ministério, de cada instituição pública. Sem
a base da estabilidade, o Brasil não dará o passo necessário para fazer parte do mundo da inovação, que
é o lugar onde têm de estar aqueles países que querem ter um futuro.
Para abrir as portas que têm de ser abertas para
construirmos o futuro, para abrir todas as portas que
nós precisamos abrir para fazermos parte daquele
mundo que está do outro lado – o dos países inovadores, inovativos e criadores, que nós não somos –,
para abrir cada uma dessas portas, há o funcionalismo
público. É claro que há muitos outros trabalhadores,
mas os funcionários públicos estão ali. Sem eles, nós
não vamos abrir as cinco portas que o Brasil precisa
abrir para dar o passo para o outro lado, para o mundo
da inovação, para o mundo da modernidade.
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Por isso, quero aqui agradecer o trabalho de cada
um desses funcionários públicos. E o faço como brasileiro, como quem sonha que meu País vá para o futuro
da inovação. Quero não apenas dar os parabéns, mas
também agradecer o trabalho que cada um deles faz
como porteiro do futuro.
É isso, Sr. Presidente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Cristovam, se me permitir, já que V.
Exª tem sete minutos ainda...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – É claro, com o maior prazer, ouço
V. Exª, Senador.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Deixe-me só dar este testemunho: hoje, falamos
dos servidores públicos, do mais simples ao mais graduado do Parlamento, mas V. Exª, como sempre, vai
à essência. V. Exª falou dos professores, e quero dar
o testemunho da sua luta aqui. Eu fui seu parceiro, eu
estava ao seu lado, fomos liderados por V. Exª, para
assegurar o piso nacional dos servidores públicos professores de todos os níveis, de todos os professores.
Naquela época, eu me lembro, o piso era pequeno, e
V. Exª hoje reafirma: o piso é ainda pequeno. V. Exª
defendeu o piso com muita competência, junto com
a Senadora Ideli Salvatti, se não me engano. Hoje,
inúmeros Estados não o cumprem ainda, como V. Exª
destaca. Então, neste momento, quero homenagear
V. Exª e, na sua figura, todos os professores, que, na
área pública ou na área privada, são servidores públicos, porque eles atendem ao público na formação
da nossa gente, do nosso povo, da criança de mais
tenra idade ao mais idoso, que precisa de um mestre
para aprender. Por isso, V. Exª merece aqui nossos
cumprimentos, nossos elogios. V. Exª sempre foi um
servidor público. V. Exª foi sempre um operário público,
um trabalhador público, pela forma até mágica como
defende a educação, que é aquela que deve orientar
nossas vidas, para que o nosso País seja melhor para
todos. Meus cumprimentos a V. Exª! Essa sua luta pelo
piso é histórica. O piso é tão pequeno, mas ainda não
é cumprido. Aceite um abraço deste seu admirador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador. Seu aparte
enriquece muito minha fala, e, por isso, eu o considero
parte incorporada à minha fala.
Obrigado.
Ouço o Senador Ruben.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco Minoria/PSDB – MS)
– Senador Cristovam Buarque, sou um dos assíduos
ouvintes das palavras de V. Exª. V. Exª sempre toca em
questões extremamente importantes para o nosso País,
sobretudo fazendo uma exaltação ao professor. Eu me
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recordo de que, quando Deputado Federal, eu tinha
grande admiração pelas palavras e pela luta do Senador
Pedro Calmon. Também, à época dele, ele desenvolvia
um trabalho de exaltação ao magistério, ao professor,
à modificação da política educacional no nosso País.
V. Exª, com mais maestria, com mais inteligência e capacidade de divulgação das ideias, é aqui também um
grande veículo para mostrar à Nação a importância que
a educação tem na formação da nossa nacionalidade. V. Exª abordou em seu magnífico pronunciamento
cinco pontos, e, desses cinco pontos, eu ressaltei três
pontos, que significam realmente a sua tese. V. Exª falou da ação do professor, da importância do professor
na formação educacional e cultural do nosso povo. V.
Exª falou também da importância do pesquisador. O
País, realmente, não pode ser um imitador, não pode
ser um copiador da tecnologia que vem do outro lado
do mundo. Nós temos de, realmente, dar estímulos,
através de medidas mais eficazes, para que o Brasil
seja também um centro de pesquisa e de tecnologia.
V. Exª falou ainda do empresariado. O empresariado,
hoje, está absolutamente abandonado pelas políticas de
governo. E não me refiro a este Governo, mas a todos
os governos, porque não se abre a possibilidade para
que, até na iniciativa privada, haja centros de tecnologia. Hoje, o empresário, para obter qualquer benefício,
qualquer vantagem, qualquer apoio, encontra barreiras
burocráticas quase intransponíveis. V. Exª, portanto,
em seu pronunciamento, não só no de hoje, mas em
todos os pronunciamentos que tive a honra de ouvir de
V. Exª, tem mantido a tônica no sentido da valorização
da educação. Portanto, nesta oportunidade que tenho
neste momento, quero saudá-lo e cumprimentá-lo e
também dizer que as expressões de V. Exª com relação
ao servidor público representam integralmente o meu
pensamento. Meus cumprimentos a V. Exª!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador. Peço também
que o seu aparte seja incorporado à minha fala, já que
muito a enriquece. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com satisfação, passamos a palavra neste momento ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
que estava presidindo a sessão minutos atrás, quando
usou da palavra o Senador Cristovam Buarque.
Em seguida, falará o Senador Ruben Figueiró.
Teremos a alegria de ouvi-lo, bem como o Senador
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Simon, o Senador Antonio Carlos Rodrigues e o Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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 e Srªs Senadoras, obviamente, o nosso
discurso de hoje não poderia ser outro senão o de efetivamente cumprimentar os funcionários públicos. Aliás,
este mês de outubro é farto de homenagens a categorias muito importantes, como a dos professores, a dos
médicos e, hoje, a dos servidores públicos em geral.
Quero cumprimentar os funcionários públicos de
todo o Brasil, civis e militares, especialmente os do meu
Estado de Roraima, onde, infelizmente, somente agora
há pouco, fez-se um concurso público, Senador Ruben
Figueiró. Na verdade, há uma enorme quantidade de
pessoas que são parte de uma folha temporária que
está virando quase eterna ou são terceirizados. Se
existem uns e outros, tanto os temporários quanto os
terceirizados, isso ocorre porque o Governo precisa
de funcionários. O concurso que foi aberto há pouco
é para médico.
Ao prestar esta homenagem, quero dizer que eu fui
e ainda sou servidor público. Senador Figueiró, no tempo
da faculdade, fui servidor público no então Território Federal de Roraima. Depois, concluí o curso de Medicina,
voltei para lá e tive de fazer outro concurso para passar
da função que eu tinha de estatístico para a de médico.
Acompanhei, portanto, a vida de Roraima como Território
Federal. O nome está dizendo: todo funcionário era federal.
Roraima passou a Estado. Na Constituição, conseguimos
colocar que os funcionários com mais de cinco anos de
serviço público à época da Constituição passariam a ser
efetivos. Daí para frente, só seriam admitidos funcionários
públicos mediante concurso público.
Infelizmente, em muitos Municípios e em muitos Estados, vou aqui repetir, no meu Estado principalmente, que é o menor Estado e o mais pobre em
termos de receita – em termos de riqueza, é um dos
mais ricos deste País –, o que nós vemos? Vemos que
é uma população altamente dependente do Estado,
dependente do Governo Federal, através do repasse
de verbas; dependente do Estado propriamente dito,
através das suas diversas arrecadações; dependente
dos Municípios. Com isso, não só as opções de atividade industrial e de atividade agrícola não existem,
como também não há estímulo para elas.
É lamentável que, num Estado como o nosso,
onde há uma universidade federal, um instituto federal
de ensino e tecnologia, cinco faculdades particulares,
com uma perspectiva de trabalho para as sucessivas
gerações de jovens que se vêm formando nas univer-
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sidades federal e estadual e nas universidades particulares – Senador Ruben Figueiró, temos o melhor
percentual em termos de qualidade, considerando a
população e os universitários que estão fazendo seus
cursos ou que tenham se graduado nas universidades
–, não exista, infelizmente, uma política de valorização
do funcionário público. Isso se repete pelo Brasil afora.
É triste ver que o funcionário público realmente não é
tratado de maneira condigna, como deveria ser, para
que ele cuidasse exatamente do funcionamento das
coisas públicas, que são de todos.
Quero prestar também uma homenagem muito especial ao pessoal do meu gabinete e do meu escritório
em Roraima, a todos os servidores do Senado, especialmente os do plenário, que estão hoje aqui, garantindo que possamos fazer esta sessão, mesmo sendo
ponto facultativo. Portanto, quero parabenizar todos, na
figura da Drª Cláudia, nossa Secretária-Geral da Mesa.
Realmente, o Brasil precisa de muitas coisas, é
verdade, mas precisa, sobretudo, de moralização no
serviço público, porque, às vezes, os funcionários ficam
reféns de figurões que os obrigam a formular, seja por
licitação fraudulenta, seja por dispensa de licitação, um
verdadeiro assalto aos cofres públicos. Esse dinheiro
roubado do povo não vai para a mão do servidor público
de carreira. Vai para alguns oportunistas que exercem
o governo dos Estados ou dos Municípios ou vai para
alguns Parlamentares que fazem da coisa pública uma
coisa em proveito próprio.
Então, quero homenagear, portanto, todos os
funcionários: os civis, pelas diversas atuações nos
mais distantes Municípios; e os militares, pela briosa
atividade que exercem, sejam eles militares das Forças
Armadas, sejam eles Policiais Rodoviários Federais,
sejam eles Policiais Federais. Enfim, pessoas que realmente garantem que esta Nação seja protegida contra
vários ilícitos transfronteiriços ou mesmo que surgem
dentro do Brasil, mas que estão no combate incessante
contra a corrupção, contra o tráfico de drogas, o tráfico
de pessoas e o contrabando de armas.
Enfim, é preciso, Senador Figueiró, que realmente
o Governo olhe com carinho para essa nossa extensa
faixa de fronteira que nenhum país do mundo tem – e
fazemos fronteira com onze países da América Latina.
Então, cada qual com sua peculiaridade.
Eu tive a honra de relatar recentemente acordo
entre Brasil, Peru e Colômbia, no sentido de fazermos
um combate conjunto: as Forças Armadas de um lado
e de outro; as forças federais de um lado e de outro,
de forma que possamos, de fato, combater os crimes
transfronteiriços, que são os que mais assolam o País.
As drogas que se vendem nos morros, nas capitais mesmo, não são, na sua grande maioria, oriundas
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de dentro do Brasil. Elas vêm de fora, de vários países.
Como sabemos, até cultivam, por exemplo, a coca, seja
para uso tradicional, seja para a fabricação da cocaína, do crack, que hoje prejudica a nossa juventude.
Então, quero dizer que é evidente que a iniciativa
privada tem que ser incentivada; é evidente que temos
que aplicar em infraestrutura, mas acho que, acima
de tudo, no País, estão as pessoas, e não há pessoas mais comprometidas em termos de bons serviços
prestados do que os servidores públicos. É obvio que
o trabalhador da iniciativa privada também tem muito
dos seus direitos atropelados.
Eu, que sou do PTB, o Partido de Getúlio Vargas,
que criou a CLT e que criou o Ministério do Trabalho,
quero também dizer que é evidente que o País não podia viver só de servidor público, mas esses servidores
públicos são a base, de fato, humanística e técnica do
desenvolvimento do nosso País.
Portanto, Senador Paim, depois de ter ouvido tantos brilhantes pronunciamentos – como o de V. Exª e o
do Senador Cristovam –, fico feliz de que realmente a
consciência da Nação seja a de que nós precisamos,
sim, valorizar e melhorar ainda mais as condições de
trabalho e os salários dos servidores públicos. É muito
indigno o valor que recebe o servidor público – seja
o professor, seja o médico, seja um outro profissional
qualquer, um advogado – por esse Brasil afora, como
servidor público. Então, nós temos realmente que mudar.
Há pouco tempo, nós aprovamos aqui o Mais
Médicos. Portanto, nós temos que aprovar agora a
carreira de estado do médico, porque, só assim, de
fato, teremos a cura definitiva dessa – eu diria quase
secular – falta de médicos no nosso País. Posso garantir que, pelo menos há 44 anos, eu ouço falar isso.
Eu me formei em 1969, mas já ouvia falar, dentro da
faculdade, dessa carência de médicos no interior.
Portanto, depois de quatro décadas e meia, veio
esse Programa Mais Médicos. Conversei com todas as
entidades médicas do Brasil. Mostrei que, realmente,
tanto eu quanto o Deputado Relator na Câmara, digamos assim, nos desdobramos em buscar entendimentos, e eu tive o prazer de ver, inclusive com as minhas
colaborações, aperfeiçoados itens que não existiam
ou que existiam de outra forma na medida provisória.
Então, é preciso, de fato, que tenhamos bons
professores, bons médicos, bons profissionais de toda
a área de saúde e bons profissionais em todos os setores da Administração Pública. E que haja realmente
estímulo para a pessoa permanecer no serviço público, servindo ao País.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Mozarildo
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Cavalcanti – lembrávamos aqui com a Claudia Lyra –
que será um dos homenageados, como será também
V. Exª, Senador Ruben Figueiró.
Passamos a palavra agora ao Senador Ruben Figueiró, também Constituinte. Os três Senadores neste
plenário foram ex-Constituintes e hoje são Senadores.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, meu caro Senador Paulo Paim,
Srs. Senadores presentes nesta Casa, eu gostaria de
endossar as palavras de V. Exª, do Senador Cristovam
Buarque, do Senador Mozarildo Cavalcanti, dirigidas
em homenagem ao servidor público.
Nós três participamos – e é bom relembrar – da
elaboração da Carta Magna e nela estabelecemos princípios que disciplinam a atividade do servidor público.
Evidentemente, não deram sequência, por razões
que vamos respeitar, àquilo que desejávamos. A uma
delas, à greve do servidor público, V. Exª teve oportunidade de se referir, Senador Paulo Paim. Disse V. Exª que
há anos e anos a proposta de V. Exª está dormitando em
uma das gavetas do Congresso Nacional. É uma pena,
principalmente no que se refere aos serviços essenciais.
Hoje, por falta de regulamentação, as populações
brasileiras têm sofrido imensamente, porque algumas
atividades são levadas a situação de greve, sem que
haja, efetivamente, sensibilidade do Poder Público para
atender às suas reivindicações; e também, por outro
lado, não cria uma situação de tranquilidade e segurança para a população.
De qualquer forma, é preciso que, no Dia do
Servidor Público, nós tenhamos, como tivemos – V.
Exª, Senador Paim, o Senador Mozarildo Cavalcanti
e o Senador Cristovam Buarque – oportunidade de
lançar o nosso grito de advertência àqueles que dirigem o Congresso Nacional e que dirigem também o
Poder Executivo, para que despertem para essa realidade e façam com que projetos como o de V. Exª,
Senador Paim, tramitem; e que se possa discutir aqui
uma forma de estabelecer segurança para o servidor
público e também para o pleno atendimento dos nossos concidadãos.
Portanto, V. Exªs e eu rendemos homenagem ao
servidor público.
Eu gostaria até de copiar, Senador Mozarildo Cavalcanti, se V. Exª me permitir, a mensagem com que V.
Exª se dirigiu aos seus companheiros de trabalho dos
gabinetes daqui e de Roraima e aos servidores que
estão hoje prestando serviços aqui, no Senado Federal.
Quero também dizer que meus companheiros
que trabalham no meu gabinete espontaneamente
compareceram hoje, muito embora eu os tivesse liberado. Com esse sentimento de querer prestar serviço,
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de cumprir com suas obrigações, eles estão presentes,
assim como os que trabalham no meu escritório lá em
Campo Grande. Fiquei profundamente sensibilizado
com essa manifestação de solidariedade no cumprimento no dever deles.
Também, na pessoa da Drª Claudia Lyra, nossa
querida Secretária-Geral da Mesa, que é um exemplo do servidor público, presto reverenciada homenagem a todos os funcionários do Senado. E que esta
homenagem seja também a todos os servidores dos
Poderes Federal, Estadual e Municipal que hoje estão
cumprindo o seu dever, servindo à nossa República.
Portanto, com essas palavras, Sr. Presidente,
eu passo a analisar agora um dos assuntos que preocupam, inclusive que foi motivo de um dos tópicos
do discurso do Senador Mozarildo Cavalcanti, que é
a segurança pública nas fronteiras.
Saibam V. Exªs que mais da metade da cocaína
apreendida no Brasil em 2011 era de origem boliviana,
devido à extensa fronteira seca com aquele país, um dos
maiores produtores mundiais da droga. É praticamente
uma linha reta que sai da Bolívia e atravessa o meu Estado, o Mato Grosso do Sul, rumo aos grande centros urbanos, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, numa
rota facilitada pela carência de fiscalização. Este corredor
da droga abastece o consumo interno, bem como o tráfico
internacional para Europa e Estados Unidos.
Venho aqui, Sr. Presidente, falar especialmente
da minha Região, o Centro-Oeste, que, infelizmente,
é a maior porta de entrada para a droga.
Se considerarmos que temos, só em Mato Grosso
do Sul, quase 600 quilômetros de fronteira sem nenhum
tipo de obstáculo físico, para um contingente que atua
na área de segurança relativamente pequeno, é forçoso
saudar o resultado positivo na apreensão de drogas,
armas e contrabando na nossa região fronteiriça.
Para se ter uma ideia, dos 10.300 policiais rodoviários federais de todo o Brasil, cerca de 2 mil atuam
na faixa de fronteira. Ressalto que esta região representa 27% do Território nacional.
Porém, em termos de segurança pública e de
defesa nacional é a área que gera maior preocupação
porque diz francamente sobre a defesa da nossa integridade territorial. De norte a sul, temos mais de sete
mil quilômetros de fronteiras com os países vizinhos.
Para exemplificar o que ocorre em meu Estado, as
delegacias da Polícia Federal de Corumbá e de Ponta
Porã têm apenas 45 policiais cada, quando o número
ideal seria no mínimo 100. Na Polícia Rodoviária Federal, dos 411 profissionais do Estado, 128 atuam nos
9 postos da fronteira. O ideal, segundo o Sindicato dos
Policiais Rodoviários Federais, seria a presença de pelo
menos 288 homens. Ou seja, a falta de profissionais e
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de investimento em programas sociais na fronteira são
os principais obstáculos ao combate ao crime, não só
em Mato Grosso do Sul como em todo o Brasil.
Mesmo assim, graças ao empenho e preparo
desses profissionais altamente capacitados, em 2012,
foram apreendidas em operações do Estado – vejam
V. Exªs! – mais de 87 toneladas de drogas, vindas da
Bolívia, do Paraguai, segundo dados da Secretaria de
Justiça e Segurança Pública do Estado.
No Centro-Oeste, a presença de instituições que
trabalham nas áreas de fiscalização e/ou policiamento
é relativamente baixa, na minha visão, dada a importância estratégica da região para o combate ao crime
na fronteira.
Sr. Presidente, há postos da Polícia Federal em
14,6% dos Municípios; da Polícia Rodoviária Federal,
em 24,4%; e da Polícia Civil e Militar, em 75,6% e 78%
respectivamente. Com números menos expressivos, há
os postos de Alfândega (7,3%), geralmente localizados
junto a fronteiras terrestres e aeroportos. Os quartéis
do Exército estão em 22% dos Municípios.
Alguns desses dados, Sr. Presidente, foram extraídos das apresentações realizadas durante audiência
pública nas Comissões de Desenvolvimento Regional
e Turismo e de Relações Exteriores, por minha iniciativa. A reunião serviu para debater o importante tema:
Segurança e Defesa Nacional na Fronteira.
Fui instigado a levar o assunto à pauta deste Senado por representantes da Federação Nacional dos
Policiais Rodoviários Federais e por representantes do
sindicato da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul. Eles estiveram, há cerca de dois meses, em
meu gabinete e relataram a mim as dificuldades enfrentadas pela categoria, especialmente com a carência de contingente profissional; falta de infraestrutura
adequada; salários aquém da responsabilidade e do
risco a que se submetem.
Para se ter uma ideia, só há posto da Polícia Rodoviária Federal a cada 400 quilômetros na fronteira
sul-mato-grossense. Em outras regiões, a distância
chega a ser até maior.
Durante a audiência realizada com representantes
do Ministério da Defesa, da Receita Federal, da Polícia
Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria
de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do
Sul, um dos debatedores disse que, após a entrada no
País, fica muito mais difícil resgatar a droga, uma vez
que os traficantes usam as inúmeras estradas vicinais
que permeiam as linhas de fronteira.
O Superintendente de Segurança Pública de Mato
Grosso do Sul, André Matsushita Gonçalves, em sua
exposição, ressaltou outro ponto importante: a falta de
ação efetiva da diplomacia brasileira junto ao governo
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Boliviano no sentido de fazermos parcerias para combater as plantações de coca.
Impedir a entrada de drogas no Brasil é uma meta
muito mais importante do que simplesmente evitar o
consumo de ilícitos e impedir que o nosso País seja
corredor para o tráfico internacional. Estamos falando,
Sr. Presidente, da violência, furtos, roubos, aliciamento
de menores, exploração sexual, etc. Estamos falando
também de saúde pública.
Pesquisa recente realizada pela Confederação
Nacional dos Municípios ressalta que 59% das cidades entrevistadas do Norte, 76% das do Centro-Oeste
e 52% das do Sul estão na rota de tráfico de drogas
vindas de outros países, principalmente maconha,
cocaína e crack, que entram no Brasil, em boa parte,
por rodovias federais.
No entanto, o policiamento de combate ao tráfico na fronteira só está presente em apenas 4,5% do
território do Norte, por exemplo.
No Sul, muitos dos 418 Municípios da faixa de
fronteira são de pequeno porte e, em várias situações,
não conseguem fazer esse tipo de controle por serem
localidades desabitadas, onde não há qualquer tipo
de fiscalização.
Enfim, está comprovada a carência da presença das instituições responsáveis aqui apontadas pelo
combate ao crime que atravessa a fronteira.
Outro ponto a ressaltar é que mais de 70% dos
Municípios das três regiões pesquisadas pela Confederação Nacional de Municípios – em situação de extrema vulnerabilidade – afirmam que nunca receberam
repasses do Plano Nacional de Combate ao Tráfico. A
percentagem das cidades que nunca teve acesso ao
recurso é espantosa! O Plano foi lançado em dezembro de 2011 e com uma verba de R$4 bilhões para ser
destinada aos Municípios até 2014.
Mas, Sr. Presidente, fixei-me no tráfico de drogas,
mas sabemos que a fronteira é porta de entrada para
o contrabando, o descaminho, o tráfico de armas, a
biopirataria e também a exploração sexual e o aliciamento de jovens e adolescentes. Enfim, o problema é
gravíssimo e exige muita atenção.
Fazendo uma rápida análise na execução orçamentária deste ano, até o mês de setembro, vemos que
esta questão está longe de ser prioridade para a União.
Na Função 05 – Defesa Nacional –, apenas 49%
dos recursos previstos foram pagos. Ou seja, dos
R$38,2 bilhões, foram liberados apenas R$18,9 bilhões
até o mês passado, ou seja, no mês de setembro. Já
na Função 06 – Segurança Pública –, dos R$10,2
bilhões autorizados no Orçamento, apenas R$4,4 bilhões foram pagos, atingindo pouco mais de 43% do
montante previsto para o ano.
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A Polícia Rodoviária Federal recebeu 58% e a
Polícia Federal recebeu pouco mais de 43% dos recursos orçamentários de 2013. Ressalto que estes valores foram usados, na maior parte para pagamento de
pessoal e Previdência de pensionistas e inativos. Ou
seja, área meio, em detrimento da área fim.
Está claro, pois, Srs. Senadores, que os Municípios têm sido penalizados, tendo de arcar com a responsabilização sobre a demanda do tráfico e circulação
das drogas oriundas dos países vizinhos. Isso acontece
porque o Governo Federal não colocou na sua pauta
prioritária o enfrentamento deste grave problema. Nada
obstante enfatizá-la em propaganda oficial enganosa.
Finalizo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, citando
o comentário do coordenador de Fiscalização e Repressão Aduaneira da Receita Federal, Peter Tofte, que
participou do debate sobre segurança na fronteira na
Comissão de Desenvolvimento Regional desta Casa.
Na ocasião, ele chegou a dizer que é necessário que
as operações de combate ao crime na fronteira sejam
permanentes e constantes, ou seja, que haja operações
de rescaldo, após as mais amplas; aquelas, se realizadas, não darão folga aos traficantes e contrabandistas.
Com muito prazer, ouço o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senador Ruben Figueiró, V. Exª aborda
um tema importante e sensível não só para a nossa
segurança, mas principalmente para o combate aos
ilícitos transfronteiriços, como V. Exª mencionou: a cocaína e outras drogas. Ao mesmo tempo, existe o contrabando de armas. O crime organizado que está nos
morros, nas favelas do Rio de Janeiro – pelo menos
que estava; em alguns locais ainda está –, é financiando exatamente pelas drogas que vêm do exterior. Ao
mesmo tempo, os criminosos compram armas, muitas
delas superiores às das nossas forças de segurança.
O que nós vemos? O meu Estado, por exemplo, faz
fronteira com a Guina e com a Venezuela, países que
têm um litígio, até hoje, em relação a suas fronteiras. A
Venezuela reivindica uma parte considerável da Guiana. Existe uma pendência que, digamos, pode explodir
a qualquer momento, com a invasão da Venezuela a
essa faixa que ela pleiteia. Por outro lado, o que nós
temos? Nessas fronteiras, há muitas riquezas minerais.
Vamos ficar só em duas, como o diamante e o ouro,
mas há outras, como o nióbio e o titânio, localizadas
justamente na fronteira. Pela fronteira do Brasil com a
Guiana, saem praticamente todos os nossos diamantes.
Tudo ocorre no meio do rio. No rio em que exploram os
diamantes, por exemplo, o barco especializado fica do
meio para lá, mais para a Guiana, e tiram os diamantes de Roraima. Vários produtores e compradores de
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diamantes daquela região, em uma cidade chamada
Mutum, me mostraram vários exemplos. Eu agora pergunto: onde está o contingente da Polícia Federal, da
Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal e até
mesmo das Forças Armadas nessas fronteiras? E veja
que a nossa fronteira é enorme. Vai desde o Amapá,
passando pelo Pará, por Roraima, que é o extremo
norte do País, até o Rio Grande do Sul, passando pela
fronteira do seu Estado. Realmente, se existe uma coisa que é prioridade para o Brasil é o fortalecimento
da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da
Receita Federal e das Forças Armadas nessa região.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Realmente, Senador Mozarildo Cavalcanti, o
Governo Federal, infelizmente, não tem se preocupado
com a segurança pública nas fronteiras, assim como
com a defesa nacional. Eu me recordo que, ainda hoje,
V. Exª abordou de forma panorâmica a questão, mas,
em outras ocasiões, V. Exª tem se aprofundado para
mostrar ao Senado e à Nação que, realmente, o Governo Federal, não tem dado atenção a essa questão.
Preocupa-se muito com o combate ao tráfico de drogas nos grandes centros, mas se esquece de trancar
a porta nas fronteiras.
V. Exª abordou outro assunto, o tráfico de preciosidades, diamantes, sobretudo, não só no caso de Roraima,
que é intenso, para as Guianas, mas também no Estado de
Rondônia, em que o contrabando de materiais preciosos
tem sido intenso, não só de diamante, mas de matérias-primas procuradas por serem úteis a setores como o da
energia atômica. Portanto, V. Exª tem toda razão.
Eu cada vez mais me convenço de que nós temos de lutar em favor de uma presença mais efetiva
do Governo Federal, através de seus instrumentos, a
Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Receita
Federal, com um apoio mais intenso às nossas Forças
Armadas, por meio de suas operações, como a que
recentemente realizou, denominada Ágata.
Muito obrigado pelo esclarecido parecer de V. Exª.
Concluo, Sr. Presidente.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
V. Exª me permite, Senador Ruben Figueiró?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – O representante do Ministério da Defesa, Tenente-Brigadeiro Ricardo Vieira, citou os resultados
bem-sucedidos da Operação Ágata, a que me referi
há pouco, que, desde a sua primeira, repetindo as anteriores, demonstra preocupação em manter alerta os
seus dispositivos de defesa nacional e coadjuvando
com outras instituições aqui já referidas no combate
à criminalidade e à transposição externa por nossas
fronteiras das ilicitudes, principalmente com relação ao
tráfico de drogas e entorpecentes. Das ações das For-
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ças Armadas, é importante ressaltar o seu trabalho de
atendimento às populações dos lugares mais ermos da
fronteira com ações de saúde e conforto humanitário.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, como bem salientou
o Sr. Peter, da Receita Federal, as operações de combate à criminalidade seriam ainda mais exitosas se a
ação repressiva fosse permanente, inibindo, assim, a
atuação dos traficantes de forma definitiva.
Sugeri a audiência ocorrida na Comissão de Desenvolvimento Regional desta Casa porque entendo
que já passou da hora de exigir políticas federais mais
efetivas para a segurança das nossas fronteiras, bem
como a destinação real dos recursos tão necessários à
atuação dos mais diversos órgãos de segurança pública: Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita
Federal, enfatizo, dando-lhes melhor aparelhamento,
dotações orçamentárias condizentes, inclusive para as
Três Armas (Exército, Marinha e Aeronáutica), e não
só para as operações Ágata, exitosas, sem dúvida
alguma, mas são imprescindíveis recursos para aprimorar as ações militares de defesa nacional nas áreas
de fronteira, atualmente tensas, extremamente tensas.
Após essa reunião, acho que ficou ainda mais
clara a necessidade de rever o Plano Estratégico para
as Fronteiras e a Estratégia Nacional, lançados em
junho de 2011.
O que hoje se reclama, Sr. Presidente, nos grandes centros do País, já se espalha pelo nosso hinterland. É porque o Governo Federal – repito, o Governo
Federal – se apresenta omisso em suas obrigações
de segurança pública em nossas fronteiras.
Muito obrigado a V. Exª, Senador Paim...
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – ... por ter utilizado o excesso...
Com o maior prazer, Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Esperava V. Exª concluir para aparteá-lo e cumprimentá-lo pela importância do tema abordado. Essa questão
de segurança a partir de uma ação do Governo, de
integração, do Exército inclusive, da Polícia Federal,
da polícia estadual, Polícia Militar, polícia municipal,
através das Guardas Municipais, enfim, essa soma de
esforços na faixa de fronteira é essencial para combater a criminalidade, sobretudo nos grandes centros
urbanizados, porque a violência que grassa hoje, não
só nos grandes centros, mas também no interior do
País, começa quase sempre na faixa de fronteira, com
o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Eu vejo
com tristeza, lá no Paraná, nas proximidades de Foz
do Iguaçu, equipamentos paralisados. Um equipamento que foi anunciado, inclusive, na campanha eleitoral
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como uma peça de proteção à fronteira, de combate à
criminalidade na fronteira, lá está, no Município de São
Miguel do Iguaçu, se não me falha a memória, num
pequeno aeroporto, o equipamento com profissionais
da área lá locados sem ação. Parece-me que falta até
combustível para que esse equipamento seja utilizado.
Eu acho que é o retrato do descaso na faixa de fronteira.
Comprometo-me com V. Exª, inclusive, de me informar
com o prefeito local para ver se alguma providência
já foi adotada em relação a esse equipamento. Estou
trazendo esse fato pontual apenas para demonstrar
que não há uma ação do Governo da União, que não
há uma presença na faixa de fronteira, que, passada a
campanha eleitoral, o esquecimento é recorrente, não
se lembra mais do compromisso assumido na campanha eleitoral de que haveria uma ação de força, uma
ação de competência no combate à violência, à criminalidade, na faixa de fronteira. Por isso, cumprimento V.
Exª e trago este depoimento para acrescentar ao seu
discurso, que tem conteúdo, informação e orientação
a respeito desse gravíssimo problema, que é o crescimento avassalador da criminalidade no País.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Parlamentar
Minoria/PSDB – MS) – Sr. Presidente, permita-me que
ouça o aparte do eminente Senador Mozarildo Cavalcanti. Com a palavra, V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Ruben Figueiró, enquanto V.
Exª discorria mais sobre esse assunto, eu me lembrei
aqui de que presidi uma Subcomissão Permanente da
Amazônia e da Faixa de Fronteira, e tínhamos por objetivo principal elaborar um Plano Nacional de Desenvolvimento e Defesa da Amazônia e da Faixa de Fronteira, que vai, portanto, até o Rio Grande do Sul. Esse
projeto foi rapidamente aprovado aqui no Senado e está
na Câmara. Eu até queria fazer um apelo a todos os
Senadores, de que falassem com os seus Deputados,
porque esse plano realmente passa a ser, Senador
Figueiró, um plano de Estado; não será um plano de
governo. Quer dizer, até aqui, a Amazônia e a faixa de
fronteira têm sido assim: entra um governo e dá ênfase
a alguma coisa, entra outro governo e não dá ênfase a
nada, entra outro e também pontua. Não há uma política, portanto, de Estado, para realmente desenvolver
e defender a Amazônia e a faixa de fronteira. Portanto,
eu queria também aproveitar a oportunidade do seu
discurso para dizer que esse plano já foi aprovado aqui
no Senado e que está na Câmara. Portanto, nós poderíamos fazer um lobby junto aos nossos Deputados, para
vê-lo aprovado o mais rápido possível.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Sr. Presidente, eu considero os apartes dos eminentes Senadores Alvaro Dias e Mozarildo Cavalcanti
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como um extraordinário subsídio ao meu pronunciamento. É a preocupação do Paraná, a preocupação de
Roraima, falando em nome do Brasil, de que se tenha
uma política mais responsável, eficiente, uma política
de Estado, para evitar que as nossas fronteiras sejam
violadas e que o povo brasileiro, em razão disso, sofra
as consequências que hoje lamenta.
A questão do desaparelhamento da Polícia Rodoviária Federal e dos outros órgãos, como a Polícia Federal,
é flagrante. Eu não citei aqui no meu pronunciamento,
mas as reclamações que essas entidades me fizeram
com relação a Mato Grosso do Sul são alarmantes.
Para os senhores terem uma leve ideia, há veículos da Polícia Rodoviária Federal que estão precariamente circulando lá, atendendo a missões de emergência, e que têm mais de vinte anos de uso. Por aí se
pode imaginar o descaso com que o Governo Federal
trata um setor da mais extrema responsabilidade da
nossa Nação.
Muito obrigado a V. Exªs, Srs. Senadores Alvaro
Dias e Mozarildo Cavalcanti, pelos preciosos apartes
que me deram.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu cumprimento V. Exª e digo que
V. Exª está fazendo escola. V. Exª provocou de lá, e as
pessoas estão entrando aqui. E vou conseguir cópia
do poema que o Senador pediu que V. Exª lembrasse.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Se V. Exª me permitir tempo, eu o lerei daqui.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Se nós conseguirmos o poema
por escrito.
Parabéns a V. Exª. Meus cumprimentos pelo pronunciamento.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Muito obrigado. V. Exª é sempre generoso comigo. É fruto da nossa amizade desde a Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró. É sempre uma alegria ouvi-lo.
Agora, com alegria também, nós vamos passar a
palavra ao Senador Antonio Carlos Rodrigues. Foi um
dos primeiros a chegar aqui, nesta segunda-feira, o Senador Antonio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo.
V. Exª tem o tempo necessário para o seu pronunciamento.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco
União e Força/PR – SP. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhoras e senhores, primeiramente, quero cumprimentar a todos os funcionários
públicos do Brasil. Desejo sucesso a todos eles.
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Quero tratar hoje, nesta tribuna, das novas regras
para a criação de Municípios, que aprovamos recentemente neste plenário.
Como lembrou o meu amigo Senador Mozarildo,
autor da proposta, a criação de novos Municípios no
País não vai implicar novos gastos, uma vez que os recursos virão do Fundo de Participação dos Municípios.
O autor da proposta explicou que, caso a lei estivesse em vigor há dez anos, cerca de 2.800 Municípios
não teriam sido criados. Isso porque, a partir de agora,
será exigido um estudo de viabilidade tanto do Município a ser criado quanto do que será desmembrado.
Há no meu Estado, em São Paulo, um exemplo
que quero citar. Trata-se de Vicente de Carvalho, localidade que, desde 1953, é um distrito do Município
de Guarujá, no litoral paulista. Nesse caso específico,
que venho acompanhando de perto, a nova lei vai permitir que se torne realidade a emancipação política do
distrito de Vicente de Carvalho, transformando-se no
Município de Itapema.
Hoje, Vicente de Carvalho tem uma população de
160 mil habitantes, ocupa uma área de 70km², tem um
comércio forte e grande crescimento do setor imobiliário. Por tudo isso, conta com uma elevada arrecadação de impostos, maior que centenas de cidades do
Estado de São Paulo.
Estudos encomendados pelo legislativo municipal de Guarujá apontam que Vicente de Carvalho teria condições de ter um orçamento de R$450 milhões,
maior, por exemplo, que o do Município de Bertioga,
vizinho, outra cidade do litoral paulista.
Há, ainda, a questão do porto existente no distrito
e ligado ao Porto de Santos.
Caso ocorra a emancipação, Vicente de Carvalho
ficará automaticamente com seu próprio porto, que, em
poucos anos, terá uma grande capacidade de movimentação de cargas.
Tenho mantido contato com representantes da
Câmara Municipal de Guarujá e com o Movimento de
Emancipação de Vicente de Carvalho. Venho acompanhando o importante trabalho que realizam em favor
da criação do Município de Itapema.
Após a aprovação do projeto de lei no Senado,
simpatizantes da emancipação de Vicente de Carvalho
se reuniram na Câmara Municipal de Guarujá para a
organização de uma campanha pela causa. O Vereador Mário Lúcio, que é do meu Partido, o PR, lembrou
que Vicente de Carvalho reúne plenas condições de
ser a décima cidade da Baixada Santista e a trigésima
em arrecadação do Estado de São Paulo.
Caso a proposta receba a sanção da Presidente
Dilma, será necessária, para a criação de um Município, a apresentação, na Assembleia Legislativa, de
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um pedido assinado por 20% dos eleitores residentes
na área geográfica diretamente afetada.
Vicente de Carvalho está providenciando o estudo, e, ainda de acordo com o Vereador Mário Lúcio,
o distrito quer antecipar todas as etapas para que o
plebiscito ocorra até outubro do ano que vem.
Por esse exemplo que apresento, considero que
futuros Municípios poderão ser criados e, sem dúvida,
trarão desenvolvimento e melhor qualidade de vida
aos moradores.
Parabéns, Senador Mozarildo, por seu projeto.
Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Um aparte do Senador Mozarildo
para V. Exª é mais do que justo.
Por favor, Senador.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Eu quero cumprimentar o Senador Antonio
Carlos e também agradecer-lhe. V. Exª fez um relato aqui
muito bom. V. Exª colocou o caso de Vicente de Carvalho,
que tem mais de 100 mil habitantes e que tem economia
própria, portanto, para se tornar emancipado, se tornar
Município. Existem também outros casos, como disse
V. Exª, citando um estudo que nós fizemos. Quer dizer,
se esse projeto já fosse lei cerca de dez anos atrás ou
mais, aproximadamente 2,8 mil Municípios não teriam
sido criados. Assim como V. Exª está dando o exemplo
de um grande Município que poderá vir a ser criado no
seu Estado, nós temos, também no seu Estado, o menor Município em população do Brasil, que é Borá. Mas,
na verdade, nós colocamos esses pontos extremos. Foi
muito bom que V. Exª trouxesse o exemplo de Vicente
de Carvalho porque existem, por este Brasil afora, esses casos, e, pela geografia interna dos Estados, muitas vezes Municípios que estão extremamente viáveis.
E aí eu vou citar o exemplo para V. Exª de Altamira, o
maior Município do Brasil e maior do que vários países
da Europa. Há distritos lá, no extremo sul do Município, que distam mais de 2.000km da sede. Então, eles
são carentes de atendimento médico, de educação,
de segurança, de transporte, de incentivo à produção
e vivem muito em função do Município vizinho. Então,
nesses casos, esse projeto não prevê apenas a criação
de Municípios, mas também permite a fusão, a incorporação de Municípios, aí depende muito justamente
da população local e, como frisou muito bem V. Exª, do
estudo de viabilidade econômica de ambas as partes,
e o plebiscito também será feito em ambas as partes.
Nunca houve um marco regulatório tão rígido como
esse, e eu lamento ficar lendo e ouvindo da imprensa
nacional questionamentos, inclusive afirmando que vai
haver uma farra de Municípios. Farra de Municípios
aconteceu no passado; com essa lei em vigor, ao con-
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trário, nós restringiremos ao máximo, tanto a criação de
Municípios, quanto a fusão, quanto a incorporação; isto
é, nós vamos ter um marco regulatório municipalista –
vamos dizer assim – para este Brasil que precisa tanto
eliminar as desigualdades regionais. No meu Estado,
por exemplo, nós não temos nenhum Município com
menos de 10 mil habitantes, e lá o mínimo de habitantes
necessário para criar um Município será 5 mil; no Nordeste, 8 mil; e lá, no Sul e no Sudeste, 12 mil. Então, V.
Exª dá um exemplo de um distrito que tem mais de 100
mil, mas há de se pensar: nós não estamos pensando
só na população; estamos pensando na viabilidade econômica, e V. Exª deu exemplo do quanto esse distrito
de Vicente de Carvalho tem a possibilidade – digamos
–, contida há muito tempo, de se transformar em um
Município. Portanto, agradeço o pronunciamento de V.
Exª e quero que façamos realmente aqui uma cruzada
e demonstremos à Presidente que não é como dizem
alguns jornais, alguns órgãos de imprensa, que não sei
por que têm essa visão. Ou não leram o projeto, ou de
alguma forma estão ouvindo alguns cientistas que dizem entender de tudo do Brasil e moram em Ipanema.
Então, é preciso que, realmente, de fato, pensemos seriamente este País. Nós que representamos os Estados
aqui temos que defender esse ponto. Agradeço muito a
oportunidade de V. Exª fazer esse aparte, ressaltando
esses pontos que eu tenho tentado fazer via imprensa
e não tenho conseguido.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco União e Força/PR – SP) – Podemos citar também,
Senador Mozarildo, o crescimento que houve em Bertioga. Antigamente, se a localidade fosse um distrito e
estivesse longe da sede, criava-se o Município. Hoje,
há uma regra muito bem elaborada por V. Exª.
Vicente de Carvalho. O que tem Vicente de Carvalho com Balneário Guarujá? Não tem nada. Eles têm
que ter vida própria. Recursos de Vicente de Carvalho
vão para o Guarujá. Mas Guarujá é uma cidade de veraneio, com alto IPTU.
Então, nós temos a necessidade desse desmembramento. Isso será muito bom para o litoral paulista.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento que vai dar vida para os Municípios, por obra
do nosso querido amigo Senador Mozarildo.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco
União e Força/PR – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª faz a ele uma justa homenagem.
Meus cumprimentos.
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O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco
União e Força/PR – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Alvaro Dias, com a palavra para seu pronunciamento pelo tempo que for
necessário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, as homenagens aos servidores públicos do
Brasil, que hoje comemoram o seu dia, especialmente
aqueles que estão trabalhando, como esses que estão
aqui nos assessorando nesta sessão de segunda-feira.
Sr. Presidente, V. Exª abordou, no início dos trabalhos de hoje, as questões constitucionais que, certamente, estão a exigir, da parte do Congresso Nacional
e do Poder Executivo, providências de reforma no momento em que se comemora os 25 anos da Assembleia
Nacional Constituinte.
Um dos avanços excepcionais, sem dúvida, se
deu no campo das liberdades democráticas e especialmente se consagrou no Texto Constitucional: a liberdade de imprensa como matriz das demais.
Hoje, trago à tribuna uma denúncia contra a afronta que se pratica ainda, reiteradamente, no Brasil à liberdade de imprensa, notadamente nas redes sociais.
Nós já tivemos blogs que foram censurados, como o
da Adriana Vandoni, o do Fábio Pannunzio e, agora,
o do Joselito Müller.
Esse blogueiro tem como marca registrada a sátira
explícita. Sua tônica surreal o levou a ser investigado
agora pela Polícia Federal. É sobre isso que faço o registro no dia de hoje. Esse blogueiro de Natal, como
afirma em correspondência datada de 24 de outubro
corrente, diz o seguinte:
Tenho, há pouco mais de um ano, um blog satírico no qual publico críticas, geralmente de
cunho político, em forma de pseudonotícias.
A marca principal do conteúdo, embora tenha uma linguagem aparentemente séria, é
o absurdo.
As chamadas falam por si só. Vejamos:
“Haitianos formam comunidade quilombola no
Acre e pedem a desapropriação do Estado”.
“Ministério da Educação lança programa de
alfabetização de ministros de Estado”
“Universitário faz operação de mudança de
raça e vira índio Guarani”.
Diante de conteúdo tão surreal, a reação que
eu esperava do leitor era tão-somente um
sorriso descontraído e, quiçá, alguma reflexão sobre a atual conjuntura brasileira, onde
o absurdo é algo corriqueiro.
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Ocorre que, de um tempo pra cá, me dei conta
de que o número de pessoas que acreditavam
no que liam em meu blog era assustadoramente grande.
E prossegue Joselito:
No dia 15 do mês corrente, publiquei o seguinte: “Maria do Rosário se comove ao ver vídeo
de assaltante sendo baleado”.
O texto, quase que instantaneamente, começou a correr nas redes sociais, suscitando um
número de acessos ao blog muito maior que
o normal.
Esse número chegou a quase meio milhão
no dia seguinte, uma vez que a Secretária de
Direitos Humanos, Maria do Rosário, tomou a
inteligentíssima decisão de desmentir o conteúdo do meu blog em nota, dando mais visibilidade ao “boato”.
Não bastasse o “tiro no pé” de desmentir a piada
que foi tomada como verdadeira, a Secretária informou à imprensa, durante coletiva por ocasião
da exumação do corpo de João Goulart, que
pediria à Polícia Federal que me investigasse.”
E o Joselito pretende agora comparecer à Polícia Federal nos próximos dias e colaborar com essa
surreal investigação.
Sr. Presidente, a liberdade de imprensa deve ser
preservada como um pilar da democracia. Os riscos são
inevitáveis. Há injustiças que são praticadas em nome
da liberdade de imprensa, mas são riscos justificáveis.
A Ministra Maria do Rosário foi açodada mais uma
vez. Demonstrou isso ao postar nas redes sociais no
episódio dos saques do Bolsa Família. Todos devem
se lembrar o que disse Maria do Rosário nas redes sociais: “Boatos sobre o fim do Bolsa Família devem ser
da central de boatos da Oposição. Revelam posição
ou desejo de quem nunca valorizou a política”.
A Ministra disse isso e nunca se retratou diante
da calúnia que disseminou nas redes sociais, e nós
não pedimos para a Polícia Federal investigá-la. Ela,
ao contrário, pede agora que a Polícia Federal investigue o blogueiro Joselito Müller em razão da sátira,
da crítica do humor inteligente.
Enfim, nós fazemos este registro lamentando
profundamente a atitude da Ministra e o fazemos em
nome exatamente da defesa da liberdade de imprensa.
Mas, Sr. Presidente, a saúde no Brasil é um tema
recorrentemente explosivo. Um contingente expressivo
da população brasileira enfrenta as agruras do nosso
sistema de saúde.
O País é recordista nas pesquisas quando se
trata de mensurar as dificuldades e constrangimentos
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enfrentados para estabelecer um sistema eficiente e
qualificado de saúde.
Entre os agravantes podemos citar recursos desperdiçados por uma gestão claudicante e um gasto
público em saúde menor do que a média mundial. No
tocante à assistência farmacêutica, vetor essencial de
uma equação eficiente para a saúde pública, os desafios não são menores.
Precisamos ampliar o acesso da população a
medicamentos e reduzir impostos que estão entre os
mais altos do mundo, o que obriga o cidadão brasileiro
a custear, do próprio bolso, mais de 70% dos remédios
que consome.
Uma das estratégias mais utilizadas mundo a
fora para baratear medicamentos é a desoneração
tributária. A lógica que impera é a seguinte: medicamentos são bens essenciais e considerados prioridade em saúde pública. A lógica referida reflete a busca
da justiça social. A própria Constituição estabelece
que bens essenciais devam ser menos tributados. Na
realidade, isso não ocorre. A carga tributária total dos
medicamentos comercializados no Brasil é de 33,9%,
uma das mais altas do mundo e cerca de três vezes
maior que a média global.
Uma breve comparação. Em países como Portugal, Suíça e Holanda, a tributação para medicamentos
é de no máximo 10%. Reino Unido e Canadá, por sua
vez, praticam tributação zero. Reino Unido e Canadá,
zero de tributos para os medicamentos. Os dados estão explicitados num competente estudo da Associação
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Ela representa
empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros que
apóiam o fomento da pesquisa científica e tecnológica
no Brasil para a produção de insumos farmacêuticos,
medicamentos e produtos para a saúde.
Um agravante levantado pelo mencionado estudo: o fato de a população brasileira pagar do próprio
bolso mais de 70% dos remédios que consome. Estudo e simulações mostram que, sem impostos, o preço
final dos medicamentos poderia ser até 30% menor.
Uma aberração produzida pela nossa teia tributária: um buquê de flores ou um bichinho de pelúcia
pagam, hoje, menos impostos que medicamentos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.
Imaginem os idosos, os aposentados, que recebem uma aposentadoria insignificante, pagando 33%
de impostos na aquisição de medicamentos.
Na esfera federal, o Governo concede IPI zero para
medicamentos. De acordo com a legislação, poderiam
aplicar isenção de PIS/Cofins para medicamentos tarjados, os medicamentos vendidos sob prescrição médica.
Um grande lote de medicamentos paga uma alíquota elevada de PIS/Cofins, da ordem de 12%. Em 2001,

OUTUBRO DE76447
2013

Terça-feira 29

um decreto presidencial criou uma lista relacionando
princípios ativos que se beneficiariam da desoneração.
A referida lista deixou de ser atualizada em 2007.
Desde então – pasmem –, pacientes com doenças
crônico-degenerativas não podem adquirir, a preços
mais acessíveis, os medicamentos modernos, inovadores e mais eficazes disponibilizados pelo mercado.
Desde 2010 – isso mesmo, Sr. Presidente, desde
2010 –, o setor farmacêutico pleiteia isenção de PIS/
Cofins para mais de 170 medicamentos, entre eles
para leucemia e AIDS. A solicitação foi endereçada ao
Ministério da Saúde e ao Ministério da Fazenda. Até
hoje não há um posicionamento do Governo Federal,
nem mesmo em relação a medicamentos que dizem
respeito ao tratamento de leucemia e AIDS.
No plano estadual, em especial o ICMS é o maior
pelo no preço dos medicamentos. As alíquotas cobradas variam de Estado para Estado. A mais elevada é
cobrada pelo Estado do Rio de Janeiro, 19%, e 12%
é a menor, que é cobrada no meu Estado, o Paraná.
Sr. Presidente, se nós desejamos um serviço público de saúde qualificado, certamente, devemos nos
preocupar com as altas taxas de impostos que são obrigados a pagar aqueles que adquirem medicamentos.
E, ao final, para concluir, Sr. Presidente, eu peço a
V. Exª que registre nos Anais da Casa um artigo escrito
pelo extraordinário jornalista Elio Gaspari, que, nascido
na Itália, veio ainda criança para o Brasil, onde faz uma
carreira jornalística extraordinária. Já recebeu o prêmio de
Melhor Ensaio da ABL, em 2003, por As Ilusões Armadas.
Ele escreve às quartas-feiras e aos domingos. E
nesse domingo ele publicou um artigo, O Mundo Encantado da Drª Dilma, em que faz referência ao trem-bala – nós já fizemos aqui referências inúmeras vezes
ao trem-bala –, que rodaria em 2016, para a Olimpíada.
Ele diz: “Felizmente, continua no papel”. Faz referência
ao Enem do final de semana, faz referência às creches
da Presidente Dilma, 8 mil creches, ou 3 mil, 2.117.
Enfim, quantas creches?
A meta da campanha, enfim, faz um ensaio sobre as lambanças do Governo Federal e da Presidente
Dilma nesses últimos dias em relação à inauguração
de creches no País.
O mundo encantado do Planalto desencadeia
uma compulsão mistificadora.
[...]
Trocando o mundo real (a obra entregue) pelo
virtual (a promessa ou o contrato), o comissariado entoxica-se numa euforia que desemboca na irritação.
Aliás, reiteradamente, nós afirmamos desta tribuna que o atual Governo é muito bom de anúncio e
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péssimo de execução. E, certamente, a produção cinematográfica, com efeitos especiais exuberantes durante a campanha eleitoral, tentará convencer o povo
brasileiro de que nós vivemos em um paraíso.
É por essa razão, Sr. Presidente, que peço a V.
Exª que registre nos Anais este artigo do jornalista Elio
Gaspari: “O mundo encantando da Doutora Dilma”.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do
Regimento, já antecipo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vou conceder um aparte aos Senadores Mozarildo Cavalcanti e Pedro Taques.
Inicialmente, ouço o Senador Mozarildo e, depois,
o Senador Pedro Taques.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Senador Alvaro Dias, V. Exª abordou
um dos temas que realmente é difícil compreender: o
fato de medicamentos serem taxados. V. Exª citou, por
exemplo, o PIS e o Confins, mas há vários outros impostos federais e estaduais que incidem sobre os medicamentos, tornando-os muito caros. Aí se vai dizer: “Mas,
agora, existe a farmácia popular.” Mas, infelizmente, ela
atende a pouca gente. O certo é que principalmente o
aposentado, com doenças crônicas como hipertensão,
diabetes e outras, tem de comprar remédio sistematicamente, e eles estão cada vez mais caros. Então, acho
que uma equação que poderia ser armada aí, Senador
Alvaro, seria a de taxar mais ainda o álcool, o fumo, os
perfumes, as coisas supérfluas, algumas delas usadas
só pela elite, como perfumes e whisky; outras usadas
também pela população mais pobre, como é o caso do
fumo e do álcool, que, realmente, levam grande quantidade de jovens para um caminho sem volta, na maioria das vezes. Então, quero me solidarizar com V. Exª,
por esses argumentos que V. Exª coloca a respeito dos
medicamentos. Realmente, este País precisa, de fato,
pensar muito não só o seu presente, mas também o seu
futuro. Coisas simples como essas poderão ser resolvidas bastando haver vontade política.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª tem razão. A tributação do álcool ou do cigarro
pode ser elevada. Creio que essa seria uma forma
de desestimular o vício. Há países como o Butão, por
exemplo, em que o turista que estiver com um cigarro
terá de pagar impostos elevados ao chegar ao país,
mesmo não tendo adquirido o cigarro naquele país.
Portanto, é uma forma de conter o vício.
Há iniciativas aqui, no Congresso. O Senador Paulo
Bauer, por exemplo, tem uma proposta de lei que isenta
de tributos os medicamentos. Certamente, outros Parla-
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mentares devem ter apresentado propostas semelhantes.
Isso demonstra que há vontade política no Poder Legislativo. Naturalmente, precisamos passar da intenção
para a execução e adotar providências objetivas para
reduzir a carga tributária em relação aos medicamentos.
Concedo um aparte, com satisfação, ao Senador
Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senador Alvaro, apenas quero parabenizá-lo
pela fala relativa à questão dos remédios e também
à questão do famigerado trem-bala, que hoje já está
parecendo um trem fantasma. O que falta é o estabelecimento de prioridades. Veja que, a cada dia, a cada
semana, a cada mês, cresce o preço desse trem-bala
mais ou menos como unha vai crescendo. Vai crescendo a unha, vai crescendo o valor do trem-bala. Para
ligar Rio de Janeiro a São Paulo, já se chega a R$36
bilhões, a R$40 bilhões, e já falaram em muito mais do
que isso. Para isso, o Governo Federal tem dinheiro.
Mas, para a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico),
que liga Campinorte, em Goiás, a Lucas do Rio Verde,
no Estado de Mato Grosso, e que, depois, cortará para
Rondônia – vai resolver a grande questão de logística
do transporte esse modal ferroviário desta região do
Estado de Mato Grosso, que é a que mais produz no
Brasil, na região de Sorriso, de Lucas, de Mutum, de
Tapurah, de Sinop –, infelizmente, para isso, não há
dinheiro. E há falta de capacidade técnica para retirar
projetos do papel, vide a questão do PAC: os recursos
são destinados de forma orçamentária para o PAC,
mas há falta de concretização. Parece-me que não é
um trem-bala, é uma nau sem rumo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Pedro Taques, realmente, o trem-bala está
nesse cenário da política de efeitos especiais. Aliás, esse
Governo faz inveja a Spielberg em matéria de efeitos especiais, poderia concorrer com ele ao Oscar, certamente.
Enquanto se proclama o trem-bala como grande
feito do Governo – e ele não sai do papel –, no meu Estado, para dar um exemplo, há uma ferrovia centenária
que liga Curitiba a Paranaguá, onde há um risco permanente. Não há investimento para sua modernização.
Então, há uma inversão de prioridades no País.
Enquanto isso, vemos, do outro lado, a transposição
do Rio São Francisco paralisada. Não há continuidade
de uma obra essencial para os irmãos nordestinos.
Este é o Governo bom de anúncio e péssimo de
execução. Nós esperamos que, no debate eleitoral da
campanha presidencial, essas questões, que são essenciais para o País, possam ser colocadas de forma
prioritária no seu devido lugar, num debate construtivo
que tenha por objetivo apresentar um projeto de nação.
O que falta a este País é um projeto de nação. Certa-
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mente, toda campanha eleitoral é um ressuscitar de
esperanças. São ressuscitadas as nossas esperanças
de que poderemos, durante o debate eleitoral, finalmente ver apresentado ao Brasil um projeto de nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Alvaro Dias!
Agora, com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
Em seguida, falará o Senador Pedro Taques.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Caro Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim;
caros colegas Senadores; nossos telespectadores da
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, eu não poderia
deixar, como já fizeram os oradores que me antecederam nesta tarde, Senador Paim – V. Exª, igualmente, é
defensor dos trabalhadores –, de me referir à data de
hoje, ao Dia do Servidor. Por isso, o ponto é facultativo.
É indispensável a participação dessa categoria no
desenvolvimento do País, porque deles dependem os
serviços essenciais, seja na saúde, seja na educação,
em todos os setores fundamentais de funcionamento do
País. Então, nós queremos que sejam eles ativos protagonistas no processo de fiscalização das nossas fronteiras, na questão da defesa sanitária e agropecuária e em
muitas outras áreas, como na educação, em que temos
clamado tanto aqui, em tudo isso, porque eles o merecem.
Acho isso interessante. Como nós moramos e trabalhamos no Distrito Federal, nós sabemos que esta é
a capital do servidor público, e é natural que assim o
seja, porque aqui, no centro do poder, está o Governo,
e estão concentrados os Ministérios, os Tribunais Superiores. Então, é natural que o Distrito Federal concentre o
maior número de funcionários, contadas todas as esferas.
Por abrigar a grande maioria dos funcionários
federais, Brasília tem entidades e cargos para 5,2%
da população brasileira, estimada em 200 milhões de
habitantes. Por esse critério de porcentagem da população, as quatro posições seguintes são dos Estados do
Norte do País: o Acre, proporcional à sua população,
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tem 4,7% de servidores; o Amapá, 4,1%; Tocantins,
3,4%; e Rondônia, 3,3%.
Os funcionários federais formavam um contingente
de 999.661 servidores no final do ano passado, segundo o perfil de 2013 dos servidores públicos federais,
levantado pela Enap em estudos para a Biblioteca do
Senado. Entre as máquinas estaduais, a maior, é claro,
sem dúvida, fica em São Paulo, com 570 mil servidores,
seguida de longe por Minas Gerais, com 332 mil servidores, e pelo Rio de Janeiro, com 223 mil servidores,
entre funcionários das Administrações Direta e Indireta,
como as empresas, as fundações e as autarquias, segundo o IBGE. No total, são 2,8 milhões de servidores
estaduais, segundo informações da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic) 2012, do IBGE.
Mais funcionários estão também nas cidades. Nos
Municípios, de 2005 a 2013, o número de servidores
cresceu 31,7%, chegando a 6,2 milhões de pessoas,
ou 3,2% da população brasileira. São 5.570 Municípios,
segundo o IBGE. Em 2005, o número de funcionários
municipais correspondia a 2,6% dos habitantes, conforme número da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2012 – Perfil dos Municípios Brasileiros,
divulgada em julho último pelo IBGE. O crescimento
não foi muito expressivo, segundo Vânia Pacheco, gerente desse levantamento, quando comparado com
o contingente de 2011, mas é necessário para fazer
frente às obrigações transferidas para as prefeituras,
como políticas de assistência social e de saúde, que
antes eram tratadas no âmbito federal.
Ao dar esses números, quero apenas mostrar o
relevo, a importância que a categoria do servidor público tem não só no Município, mas também no Estado
e na área federal.
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Sr. Presidente, quero também fazer uma referência.
Bastante preocupada, acompanhei, como a população
brasileira, Senador Mozarildo, as cenas de violência do
chamado Black Block, nas manifestações ocorridas em
alguns Estados, mas especialmente em São Paulo; no
Rio de Janeiro; na nossa capital, Porto Alegre, Senador
Paim; e em algumas cidades do Nordeste. Fiquei de
certa forma satisfeita com a atitude da Presidente Dilma Rousseff, que usou sua rede social, o Twitter, para
condenar os atos de violência. A Presidente, imediatamente, vendo aquelas cenas, condenou-as.
O Presidente Lula, aliás – que estava ontem comemorando o seu aniversário, e a ele apresentamos nossos
cumprimentos –, já na semana, havia feito uma crítica
aos mascarados que se travestem do chamado Black
Block. Essa é uma atitude de alta responsabilidade por
parte do ex-Presidente, que foi sempre um ativo militante da democratização dos manifestos e que liderou
greves. Ele disse que nunca escondeu seu rosto. Foi
um gesto de um líder político, de um sindicalista, que
sabe distinguir manifestações democráticas de um ato
de violência, de destruição do patrimônio público e privado. A Presidente Dilma seguiu, ontem, a mesma linha.
Senador Pedro Taques, ontem, vi aquelas cenas
em que o Comandante da Polícia Militar de São Paulo
foi agredido. Sua arma foi roubada. Sua arma sumiu, e
sumiço é roubo, se não ele teria visto. Lá não era apenas um oficial, um policial militar que estava sendo ferido.
Acho que ali a sociedade estava sendo, de alguma forma,
ferida também pelo desrespeito, pela agressão, pela violência a um cidadão que lá estava em cumprimento à lei.
O Cel. Reynaldo Simões Rossi, ainda sangrando, teve a frieza de gritar para os seus liderados: “Não
percam a cabeça! Não percam a cabeça”!
Eu queria dizer a esse policial militar que atitude
como essa engrandece uma instituição policial, pela
responsabilidade que tem de manter a ordem, de preservar o patrimônio público, em primeiro lugar, e o patrimônio privado. Os dois têm a mesma relevância em
um processo democrático.
Então, eu queria fazer este registro, porque me
preocupei, extremamente, com o que isso pode trazer
como desfecho.
O nosso querido ex-Deputado Fernando Gabeira,
em uma avaliação e uma análise muito precisa sobre
esses episódios, foi muito claro ao ilustrar e ao antever
o que esses manifestos podem representar e o risco
que representam para a democracia.
O Datafolha, aproveitando o clima e o ambiente,
fez uma pesquisa. Como resultado, 95% da sociedade pesquisada naquele momento – a pesquisa é instantânea – disseram “não” aos atos de violência dos
black blocs. Nada menos do que 95% dos paulistanos
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– porque lá foi o grau de violência maior – desaprovam
a atuação dos chamados black blocs, manifestantes
que praticam o confronto com o rosto coberto, se escondendo; manifestantes que praticam esse confronto
com as forças policiais e que geram a destruição de
agências bancárias, públicas e privadas, lojas e prédios públicos como forma de protesto.
É o que mostra essa pesquisa do Datafolha, feita
na sexta-feira, com 690 pessoas. A margem de erro
máxima da amostra é de 4 pontos percentuais para
mais ou para menos.
Com muita alegria, concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senadora Ana Amélia, digna representante
dos gaúchos nesta Casa, nós lutamos para chegar à
democracia. A Constituição de 1988 funciona como um
marco da passagem de um momento escuro para a luz
da democracia, o que ocorreu no dia 5 de outubro. Aliás,
amanhã, nós vamos fazer uma sessão comemorativa
aqui, no Senado, a respeito dos 25 anos da Constituição
de 1988. A Constituição estabelece, firmemente, no art.
5º, a liberdade de manifestação. Está lá escrito. Agora,
a expressão, a concretização da consciência em uma
manifestação não pode ser escondida no anonimato,
na covardia do anônimo. Esses que estão a se utilizar
dessas máscaras, esses mascarados, para praticarem,
entre aspas, “manifestações” – eu não vou falar o nome
em inglês porque isso é um eufemismo, ao menos ao
meu juízo –, são criminosos, porque estão ofendendo
a lei. São criminosos. Você não pode se utilizar de um
direito fundamental, que é expressar a sua consciência, manifestando-se, com o uso da violência: violência
em relação ao patrimônio privado, violência em relação ao patrimônio público e, sobretudo, violência em
relação à integridade física de quem quer que seja. O
nome é o correto. Eles não são manifestantes. A meu
juízo, eles são criminosos, pelo que fizeram com esse
cidadão, que é coronel. Não me interessa se ele é coronel, major, capitão, soldado, sargento, mas é um ser
humano. Não me interessa se a Polícia Militar, em determinado momento, foi violenta. Ali, naquela situação,
nós estamos diante de uma covardia. Estão praticando
crimes. Concordo inteiramente com V. Exª. Por isso,
quero parabenizá-la pela fala. Concordo inteiramente.
Nós temos que valorizar a manifestação ou as manifestações. Agora, esses que estão se utilizando de um
instrumento democrático para a prática de crimes não
são manifestantes. Esses são criminosos, e o Estado
pode, em determinado momento, se valer da violência
legítima, na expressão de Max Weber, um grande cientista político. Essa violência legítima é para coibir esse
tipo de atividade, porque, caso contrário, nós vamos
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voltar à barbárie. O que nos faz viver em sociedade, o
que nos faz viver na cidade, que os gregos chamavam
de polis, é o respeito às regras democráticas. Quem
não respeita as regras democráticas deve merecer as
penas da lei. São criminosos. Eu quero cumprimentar
esse policial, esse servidor público, porque, no momento
em que você ofende um servidor público, você está ofendendo a própria existência do Estado. E cumprimentar
a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu já vim aqui
falar a respeito de violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso em determinadas manifestações. Subi a esta
tribuna. Mas nós não podemos permitir que criminosos
disfarçados de manifestantes possam violar regras de
bem viver dentro de uma comunidade.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Eu agradeço o Senador Pedro Taques e queria, Senador
Paulo Paim, que o aparte do Senador fosse incluído
como parte do meu pronunciamento aqui.
Com alegria, concedo um aparte também ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Já está assegurado o aparte do
Senador ao seu pronunciamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Obrigada.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, quero cumprimentá-la por esse tema abordado hoje, que tem muito a ver
com o dia de hoje, o Dia do Servidor Público. O que é
um policial? Não é um servidor público? E está ali a serviço de quem? Do público, do Estado. Então, realmente,
o que temos visto nos últimos tempos é um movimento
que surgiu pacífico, falando de passe livre, falando de
combate à corrupção, falando de saúde padrão Fifa,
falando de mais 10, quer dizer, 10% dos recursos da
União Federal para a saúde. Esse movimento foi contaminado pela presença dessas pessoas que, como
disse o Senador Pedro Taques, são chamadas por um
nome em inglês, um sofisma que elas não merecem,
porque, pergunto: é verdade que queremos defender a
liberdade, tanto a de expressão quanto a de manifestação? É. Está na nossa Constituição. Agora, é verdade
que essas pessoas não estão sabendo o que fazer com
essa liberdade. Dá para lembrar aquela música que diz:
“o que vou fazer com essa tal liberdade”. Eles não estão sabendo, realmente. Estão, em nome da liberdade,
atentando contra a liberdade dos outros, contra o patrimônio público e privado dos outros. Eu quero, realmente,
dizer que, como disse o Senador Pedro Taques, nesse
particular, a polícia de São Paulo, a do Rio, a de todos
esses Estados onde tem havido essas manifestações
com esses mascarados, que a polícia tem, sim, que
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exercer o seu papel de coibir esses abusos. Quero me
somar a V. Exª porque achei muito bonita a atitude do
Coronel. Eu olhei com o olhar de médico e vi o quanto
ele estava sofrendo naquele momento, mas ele teve a
coragem de dizer: “Não usem violência, não percam a
calma”. Isso é, realmente, importante.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. Da
mesma forma, quero que esse aparte seja incluído no
texto do meu pronunciamento.
O Senador Pedro Taques e o Senador Mozarildo
lembram bem. Eu suspeito que há alguma coisa por trás
dessa destruição toda, Senador. Eu não tenho dúvida de
que existe um objetivo, um propósito. Qual é esse propósito? Calar aquela manifestação pacífica que levou às
ruas um milhão, dois milhões, que foram manifestar a sua
indignação com uma série de coisas que estão acontecendo no País, os chamados malfeitos? Não será esse
o objetivo, Senador Jarbas, dessa gente violenta, querer
calar as pessoas que saíram das suas casas, usando
as redes sociais, para ir às ruas mostrar a sua posição?
Essa é a grande questão que tem que ser levantada. E aí vem a resposta na própria pesquisa. A questão
é a seguinte: o resultado é que o apoio dos entrevistados
às manifestações de rua, em São Paulo, desabou. Por
quê? Porque estão intimidados com essa violência, com
essa criminalidade, com essa violência absolutamente
sem nenhum sentido, sem nenhuma justificativa, a não
ser calar as pessoas que querem se manifestar: querem
atemorizar, assustar, intimidar. É o que a gente conclui.
E quem inspira tudo isso? Essa é a grande questão.
O resultado é que o apoio dos entrevistados às manifestações de rua desabou. No final de junho, 89% dos
consultados pelo Datafolha eram favoráveis às manifestações; em setembro, o índice caiu para 74% e, nesta
semana, para 66%, Senador Paulo Paim. Por outro lado,
a taxa dos que são contrários às manifestações quase
quadruplicou. Eram 8% em julho, 21% em setembro e,
agora, são 31%. Por quê? Porque estão intimidados com
essa violência sem sentido, sem justificativa, com algum
objetivo escuso que até agora não foi revelado. Talvez,
quando cair a máscara dos mascarados, a gente possa
saber identificar realmente aonde eles querem chegar.
É exatamente por isso que eu queria saudar novamente a atitude do Presidente Lula, que disse que
nunca precisou tapar a cara para fazer o seu movimento sindical, de liderança, de mobilizar as massas
trabalhadoras. E a Presidente Dilma também condenou essa violência com muito senso de oportunidade,
usando a sua rede social.
Esses protestos registraram confrontos em Porto Alegre, Campinas e Natal. Na última sexta-feira,
25, agência bancária foi depredada em Porto Alegre
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– olha que são bancos públicos, Senador, e alguns
bancos privados.
Em Campinas, ao menos 20 pessoas, entre elas
adolescentes, foram detidas após um protesto de confronto com a Polícia Militar. Em Natal, os manifestantes
destruíram um automóvel de uma emissora de televisão, no Rio Grande do Norte.
É exatamente nessa medida que a gente precisa
agora entender que é preciso usar muita inteligência
para tentar descobrir quais são os verdadeiros propósitos de tanto vandalismo, de tanta destruição, de tanta
violência e de tanta vontade de atemorizar as pessoas
que querem se manifestar democraticamente.
Aliás, eu apresentei um projeto de lei ao projeto
do Código Penal que aumenta a pena quando o crime
é cometido contra uma autoridade de Estado, na área
da segurança pública, seja ele policial, promotor de
Justiça, juiz ou uma outra autoridade no desempenho
da sua função e que seja vítima de violência por qualquer pessoa. Esse projeto está no âmbito do Senado,
tramitando, e espero que ele tenha sucesso, seja bem-sucedido, porque entra nessa área aqui.
A Polícia de São Paulo decidiu usar também as
redes sociais para enfrentar os radicais dos protestos
de rua, antes mesmo de as manifestações começarem.
Agora, a Polícia Militar publica avisos nas páginas das
redes sociais em que se organizam os atos destacando que tais protestos serão acompanhados e sugerem
que o comando seja procurado na concentração para
garantir a segurança. A estratégia vem sendo conduzida
pelo Comando de Área Centro, da divisão da PM, cujo
comandante, o Cel. Reynaldo Simões Rossi, foi espancado por mascarados durante a passeata do Movimento Passe Livre, na sexta-feira. A ideia é conversar com
manifestantes da concentração e incentivar que eles se
distanciem e isolem elementos exaltados, normalmente
esses vândalos ou esses criminosos, na visão de muitos.
Antes de terminar, Senador Paulo Paim, eu queria fazer um registro, e penso que nós não podemos
deixar de mencionar isso. Esperamos que amanhã,
terça-feira – deveria acontecer hoje, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro – haja uma grande mobilização, mais uma, dos integrantes do fundo Aerus.
Como amanhã haverá uma reunião para se discutir o
acordo que está sendo costurado – e V. Exª tem, repetidas vezes, usado a tribuna para dar informações
a respeito disso –houve, então, a suspensão dessa
mobilização, que seria no aeroporto Santos Dumont,
no Rio de Janeiro, que tem uma boa visibilidade, para
esperar o resultado desses entendimentos.
Eu penso que é inacreditável! Eu fico impressionada com a paciência, a tolerância e a esperança que
não morre entre essas pessoas. Muitas dessas pesso-
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as já morreram. Algumas, eu acho até que de tristeza,
Senador Paim, por não terem visto um direito líquido
e certo resgatado.
V. Exª, como o Senador Alvaro Dias, o Deputado
Rubens Bueno e tantos outros Parlamentares – temos
aqui, na medida do possível, dado a nossa contribuição
modesta –,ficamos aqui na expectativa de uma solução
sincera. A própria Presidente Dilma Rousseff, como V.
Exª revelou aqui, já se comprometeu. E esperamos que
o Advogado-Geral da União, um gaúcho, nosso Luís
Inácio Adams, que também lidera esse processo de
entendimento, possa anunciar alguma coisa concreta
para essas pessoas que integram o Fundo Aerus/Varig.
Claro que estamos acompanhando. A questão tem
um significado social enorme. Muitas pessoas já morreram e outras tantas estão sofrendo, pelo que têm gasto
e pelo que as famílias estão vivendo, na falta de um encerramento para esta, eu diria, tragédia humana que diz
respeito a uma falta de fiscalização da previdência social
na área da previdência complementar. Penso que eles
merecem uma atenção muito grande de nossa parte.
Esse é o registro final que eu gostaria de fazer
hoje, desejando que amanhã tenhamos uma notícia.
Que V. Exª, que está atento a isso, nos dê a informação, junto com os responsáveis na área do Governo.
A Graziella Baggio tem acompanhado tudo isso
e tem, certamente, sofrido, como líder do processo, as
pressões naturais, necessárias e precisas para este
momento tão esperado e aguardado.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia, a senhora está coberta de razão.
Na semana passada, eu recebi os advogados
do grupo Aerus – orientado pela Graziella – e fiz contato com o Luís Adams. Foi exatamente esse encaminhamento que a senhora deu aqui. Como vai haver
mais uma reunião na semana que vem, me disse ele:
“Aguardem a negociação para ver se avançamos”. V.
Exª, corretamente, levanta o assunto da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Vou fazer a leitura de dois requerimentos e queria convidar V. Exª, se possível, para
assumir a Presidência.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso n° 18, de 2013, interposto no prazo
regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado n° 242, de 2013,
do Senador Fernando Collor, que altera o parágrafo
único do art. 4º da Lei n° 7.418, de 16 de dezembro
de 1985, a fim de desonerar o trabalhador de qualquer
participação no custo do Vale-Transporte.
É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Eu fiz questão de ler antes de V.
Exª assumir porque fui relator desta matéria, de suma
importância para os trabalhadores.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, ou não, nos termos do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
A partir deste momento – agora é outro requerimento meu –, faço questão que a senhora leia. Daquele lá eu fui relator.
Passo a palavra à Senadora Ana Amélia para
presidir a sessão.
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O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso n° 19, de 2013, interposto no
prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei do Senado n° 369, de 2011,
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 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n° 552, de 2011).
É o seguinte o Recurso:

OUTUBRO DE 2013

76456 Terça-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A matéria ficará perante a Mesa durante
cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Senhora Presidente da República
adotou, em 24 de outubro de 2013, e publicou no dia
25 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória n°
626, de 2013, que “Abre crédito extraordinário, em
favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de
R$2.531.486.253,00 (dois bilhões, quinhentos e trinta e
um milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos
e cinquenta e três reais), para o fim que especifica”.
A matéria será encaminhada, nos termos do §6º
do art. 2º da Resolução n° 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
O calendário de tramitação da Medida Provisória
será publicado.
– Publicação no Diário Oficial da União:
25/10/2013
– Emendas: até 31/10/2013 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: A Comissão Mista deve,
obrigatoriamente, emitir parecer antes de a matéria ser submetida aos Plenários da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal (art. 62,
§9º – CF/Ação Direta de Inconstitucionalidade
n° 4.029 – DOU de 16/03/2012)
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados
– Prazo na Câmara dos Deputados: até
21/11/2013 (até 28° dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal:
21/11/2013
– Prazo no Senado Federal: de 22/11/2013 a
05/12/2013 (42° dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos Deputados: 05/12/2013
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 06/12/2013 a 08/12/2013 (43° ao 45° dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de 09/12/2013 (46° dia)
– Prazo final no Congresso: 23/12/2013
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra como
orador inscrito o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
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amigos que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado, amigos das redes sociais, Srª Presidente, venho a esta tribuna para tratar de alguns temas.
O primeiro deles é parabenizar o servidor público
por este dia, parabenizar aquele que, investido de parcela da soberania do Estado, se manifesta em nome
do Estado e em benefício do cidadão.
Na atual quadra histórica que vivemos, Senador
Mozarildo, os grandes males da República alguns imputam aos servidores públicos, alguns têm a ideia de
que o servidor público é aquele que chega tarde, sai
cedo, coloca o paletó na cadeira, fica ali passeando pela
internet. Mas a esmagadora maioria dos servidores públicos são pessoas decentes, honestas, trabalhadoras.
Senador Jarbas, quando era Procurador da República, durante 15 anos, para minha honra, participei de
grandes operações da Polícia Federal, e sempre que
havia prisões de servidores públicos, a esmagadora
maioria era de servidores públicos não de carreira, mas
de servidores públicos comissionados. Nada contra
comissionados. Precisamos, sim, de comissionados.
Mas o servidor público de carreira é aquele que veste
a camisa, é aquele que sabe que, entra governo sai
governo, o Estado permanecerá o mesmo, porque os
governos são temporais e o Estado é espacial.
Como Procurador da República, fui designado
para vários júris federais em que servidores públicos
foram mortos no exercício da função. Inclusive, tive a
honra de fazer um júri, aliás, seis júris, lá em Boa Vista,
na terra do Senador Mozarildo Cavalcanti, em que um
auditor da Receita Federal, Nestor, foi morto no exercício de suas funções. Foi morto no exercício de suas
funções. Nesses júris eu sempre dizia, Senador Mozarildo, que matar o servidor é matar a própria existência
do Estado. Não que o servidor seja mais importante
do que outro cidadão da iniciativa privada, óbvio que
não. Nós todos somos iguais perante a lei. Mas o servidor público está a exercer uma função não em seu
nome, mas em nome da comunidade de que faz parte.
Assim, nesta data, quero comemorar e parabenizar os servidores públicos do Brasil, em especial os
servidores públicos do Estado de Mato Grosso, servidores decentes, servidores que trabalham muito, mas
que, infelizmente, não recebem a atenção devida por
parte das autoridades. Vide, no Estado de Mato Grosso, os servidores da educação, que há uma semana
acabaram com o movimento de greve que permaneceu
por 70 dias – por 70 dias os servidores da educação
estiveram em greve no Estado de Mato Grosso –, por
falta de diálogo, por falta de uma interlocução mais
firme com o Governo do Estado.
Portanto, neste primeiro tema, Srª Presidente,
eu gostaria de cumprimentar esses servidores públi-
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cos, porque eles demonstram que nós vivemos em
uma República. Na República não existem reis, na
República não existem soberanos, na República não
existem vassalos, na República existem cidadãos, e
eles, os servidores públicos, exercem uma função em
homenagem à cidadania.
Um segundo tema, Srª Presidente, é o que denomino de Plano Taques, Senador Mozarildo. O que
significa isso?
Como candidato ao Senado da República, em
2010, eu defendi, naquele momento histórico, que as
emendas parlamentares individuais deveriam ser extintas. Eu defendia, e ainda defendo, a extinção das
emendas parlamentares individuais. Isso porque os
grandes escândalos nacionais tiveram como causa as
emendas parlamentares individuais. Vejamos: anões
do orçamento, sanguessugas, mensaleiros, vampiro.
Esses nomes, quase nomes de esgoto, representam
o sinônimo da corrupção, e a causa são as emendas
parlamentares individuais.
Fui eleito Senador da República e, quando aqui
cheguei, cada Senador tem R$15 milhões em emendas parlamentares individuais para destinar a seus
Estados. Aliás, uma das funções do Parlamentar é levar recursos para a sua base, levar recursos para os
seus Estados. Essa é uma delas. Ao meu juízo, não
é a principal. A principal é fiscalizar a aplicação desses recursos. Aliás, os parlamentos europeus surgem
como um instrumento de fiscalização da aplicação dos
recursos. Só após a Revolução Francesa, em 1789,
é que os parlamentos europeus passam a inovar na
ordem jurídica, criando o que conhecemos como lei.
Pois bem, cada Senador tem R$15 milhões em
emendas parlamentares individuais. Nem sempre esses R$15 milhões são efetivamente empenhados e
liquidados, como nós sabemos.
Alguns dizem que existiria, lá no Palácio do Planalto, uma “capivara” de cada Parlamentar. O que é
essa capivara de cada Parlamentar? Há o nome do
Parlamentar, esse Parlamentar vota assim, vota assado, vota desta ou da outra forma. Aí, você precisaria passar pelo chamado “beija-mão” para que suas
emendas parlamentares fossem liberadas.
Senadores, Parlamentares independentes teriam
prejuízo na liberação dessas emendas.
Agora, nós temos que entender que Senador da
República é da República, não é da Presidência da
República. O Senador é da República, não é Senador
da Presidente da República.
Muito bem. Como destinar esses R$15 milhões
de emendas parlamentares? O Estado de Mato Grosso
tem 141 Municípios. Se nós dividirmos R$15 milhões
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de emendas por 141 Municípios, nós teríamos R$106
mil para cada Município.
Primeiro, isso não seria razoável, uma vez que
com R$106 mil você não faz absolutamente nada. E
você não pode também, porque esses R$15 milhões
de emendas você pode destinar a até 25 eventos orçamentários. Como dividir isso? Aos Municípios mais
populosos? Onde eu tive mais votos?
Cuiabá, a capital do Estado do Mato Grosso. Em
Cuiabá, fui o Senador mais votado da história: 213 mil
votos. Eu poderia destinar esses valores àquele Município, que é mais populoso, onde eu tive mais votos.
No Município de Novo Santo Antônio, um pequeno Município do Estado de Mato Grosso, eu tive 200 votos.
Como superar esta assimetria?
Para isso, nós, junto com a nossa assessoria,
criamos o chamado Plano Taques, em que destinamos 70% desses R$15 milhões a uma divisão dos
Municípios em dois grupos, até 2018, que é o término
do mandato de um Senador. Senador Mozarildo Cavalcanti, nós dividimos 70% de R$15 milhões por dois
grupos de Municípios: os mais populosos e os menos
populosos; Municípios com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e Municípios com menor IDH,
segundo a Secretaria de Planejamento e a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).
Para que isso? Para que possamos superar a
denominada assimetria: desigualdade entre os Municípios do nosso Estado.
Existem Municípios com IDH altíssimo – como é
o caso de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Campo Novo,
Campo Verde, Primavera – e Municípios, Senador Jarbas, que precisam de tudo, municípios que precisam
de uma educação pública de qualidade, de um hospital que possa trazer dignidade, de uma segurança
que possa trazer tranquilidade. Esses Municípios mais
pobres nunca serão aquinhoados pelas emendas parlamentares individuais. Daí, uma parte das emendas
necessariamente para os Municípios mais pobres. Fiz
isso em 2012.
Doze Municípios fizeram audiências públicas, de
20 a que nós destinamos emendas ano passado. Este
ano, Senador Mozarildo, as audiências públicas já estão sendo realizadas, porque não adianta o preenchimento apenas desses critérios estatísticos numéricos.
Necessário se faz que o Município faça uma audiência
pública para que o cidadão, no que se denomina democracia participativa, democracia dialógica, possa
escolher, entre saúde, educação e segurança, onde
R$500 mil serão aplicados.
É o cidadão que vai destinar os recursos que o
Senador leva para o seu Estado. E é sempre bom que
se diga: o Senador não está fazendo favor para quem
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quer que seja. O Senador está exercendo um dever,
porque é um direito do cidadão receber esses valores
através das emendas parlamentares individuais.
Eu vou aqui, Senador Mozarildo, antes de conceder-lhe um aparte, para minha honra, dizer que, em
2012, para a LOA de 2013, foram realizadas audiências
públicas nos seguintes Municípios do nosso Estado:
Campo Novo dos Parecis, Mirassol d’Oeste, Nova Xavantina, Barra do Bugres, Campo Verde, Colíder, Indiavaí, Jaciara, Nova Mutum, Ribeirãozinho, Alto Taquari,
Santa Rita do Trivelato, Rondonópolis, Alto Araguaia.
Agora, em 2013, para a LOA de 2014, já foram
realizadas audiências públicas nos Municípios de Aripuanã, Poxoréu, Canarana, Santo Afonso, Pedra Preta,
Paranatinga, Santa Cruz do Xingu, Serra Nova Dourada e Nova Nazaré, na sexta-feira.
Nessas audiências, participam 200 pessoas,
300 pessoas. Essas audiências devem ser filmadas,
fotografadas.
Eu vou, depois de conceder um aparte ao Senador Mozarildo, fazer rapidamente a leitura de uma
dessas atas, que, necessariamente, de acordo com o
Plano Taques, deve ser lavrada para que nós possamos
saber que o cidadão está a participar da distribuição
desses recursos.
Muito bem, antes ainda do aparte. Alguns Senadores disseram para mim o seguinte: “Pedro Taques,
você está dando um tiro no pé. Está dando um tiro no
pé, porque você está tirando o prefeito, o vereador, o
intermediário. Você não será reeleito em 2018.”
Eu não estou preocupado com eleições; eu estou
preocupado com as próximas gerações de mato-grossenses e de brasileiros que habitam aquele Estado.
Concedo um aparte a S. Exª o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senador Pedro Taques, eu quero, primeiramente, apoiar o que disse V. Exª a respeito do servidor público. A nossa Constituição de 1988 disse que os
servidores públicos têm que ser sempre admitidos por
concurso público, salvo aqueles comissionados, como
disse V. Exª. Mas, na verdade, se nós olharmos, Senador Pedro Taques, as nossas emendas parlamentares
não chegam a 1% do total do Orçamento. E se faz muito
auê com essa história dos R$15 milhões, que, ao todo,
incluindo Câmara e Senado, dariam R$650 milhões.
Só agora o Ministério da Saúde fez um levantamento
dos últimos quatro anos, e houve R$500 milhões de
desvios da saúde.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sim.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Então, na verdade, o que é preciso,
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primeiro, é que essa liberação de emenda seja impositiva para acabar, como disse V. Exª, com essa história
de um quadrinho – como V. Exª chamou – que há lá
no Planalto e que, por exemplo, libera de acordo com
a fidelidade ou a submissão do Parlamentar. Eu, no
último governo Lula, praticamente não tive nenhuma
liberada porque eu me posicionei contrariamente em
dois pontos que eu acho que achavam que eram primordiais para ele. O primeiro: fiquei contra a CPMF,
porque, como médico, eu vi que, em 14 anos de existência da CPMF, nada melhorou na saúde; usavam
a CPMF até para fazer superávit primário. Então, eu
acho que nós temos que olhar o servidor público, e,
geralmente, quando acontecem os escândalos, eu poderia dizer a V. Exª que a maioria dos que são presos
são os chamados peixes miúdos, são os funcionários
comissionados...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Bagrinhos.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB – RR) – Exatamente. Os chefões não estão.
Eu tenho um critério, e fiquei até muito admirado com
a sua ideia do Plano Taques; acho muito importante
mesmo, mas eu, por exemplo, tenho até um critério
preestabelecido. Eu destino parte das minhas emendas
para a Universidade Federal de Roraima; outra parte
para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, que é o IFRR; e também às Forças
Armadas do meu Estado e aos Municípios. É evidente,
com disse V. Exª, que o Município precisa de escolas,
precisa de vicinais, precisa de implementos agrícolas
para melhorar a produção. Então, eu acho, primeiro,
que esse percentual tinha que ser maior, porque nós
é que vivemos o dia a dia dos Municípios, e não os
tecnocratas aqui dos Ministérios, começando pelos da
Integração Regional. E nós deveríamos ter a garantia,
porque, na verdade, na origem do Parlamento, lá atrás,
nas monarquias, o Parlamento teve origem para quê?
Para fiscalizar a aplicação do dinheiro pelos reis, que
só faziam palácios, propriedades suntuosas e festas
absurdas. E o Parlamento surgiu exatamente para isso.
Mas aqui, no Brasil, diferentemente de outros países
desenvolvidos, nós não temos um orçamento impositivo. No meu entender, devia ser todo ele impositivo.
O Governo, quando quisesse alterar o orçamento,
mandaria uma nova mensagem para o Congresso. E
o Congresso teria liberdade de votar assim ou assado.
Agora, eu entendo, Senador Pedro Taques, que devemos exigir que pelo menos as emendas, que são 1%
do orçamento, sejam impositivas. Agora veja V. Exª que
já veio um contraponto: será impositivo, porém 50%
vão para saúde. Por quê? E quem não tem um percentual para o resto do orçamento federal em relação
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à saúde por parte do Governo Federal? Essas ideias,
como disse V. Exª, realmente de quem se compromete com o futuro do seu Estado e do seu País têm que
ser aprimoradas para que nós, de fato, tenhamos uma
República para valer.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Sou favorável ao orçamento impositivo, mas não
essa farsa, com todo o respeito, que nós estamos debatendo aqui no Senado. Isso aí para mim tem a função
de diminuir a função parlamentar. E nós faremos esse
debate esta semana, como fizemos já na Comissão
de Constituição e Justiça.
Alguns dizem que esse Plano Taques é um tiro no
pé. Por quê? Imagine o prefeito do Município que será
contemplado em 2018, muitas vezes ele não será mais
prefeito. E aí ele não terá o benefício desta emenda,
mas nós não podemos ser imediatistas. Temos que
pensar estrategicamente. Temos que pensar o Estado
desta maneira, com transparência, com honestidade,
com igualdade – igualdade não é o tratamento igualitário de todos, é o tratamento desigual daqueles que
se desigualam. Os mais pobres devem receber mais
e, sobretudo, com eficiência.
Aqui, Srª Presidente, passo rapidamente à leitura de uma das atas de uma audiência pública, que se
realizou agora, dia 8 de outubro de 2013, no Município
de Paranatinga.
Reuniram-se na Câmara Municipal de Paranatinga o Prefeito Vilson Peres [que não é
do meu Partido, Srª Presidente, não é o meu
apoiador, mas ele foi eleito]; o Vice-Prefeito
Erotides; o Presidente da Câmara Municipal,
Cleiton Rodrigues; o Vereador Natal; Florisvaldo, Agnaldo; João Bosco; os Vereadores Cláudio, Wellington; a Vereadora Lucinéia [Vejam,
vários Vereadores]; o Prefeito, o Vice-Prefeito;
o presidente do Sindicato Rural, o Sr. Thomas;
a Promotora de Justiça Solange; o Juiz de Direito da Comarca, o Valter; o Comandante da
Polícia Militar, Gibson; o Delegado de Polícia;
o Presidente do Clube de Diretores Lojistas;
o Secretário de Educação; a Diretora da Escola; a Diretora da Saúde de Atenção Básica.
Eles se reuniram para debater R$500 mil, que
nós destinamos para aquele Município, em um de três
eventos: saúde, educação e segurança.
Eu tenho a ata, Srª Presidente, toda assinada
pelos cidadãos que ali compareceram. Mais de cem
pessoas discutindo o orçamento. Eles discutiram: a
verba vai para a educação, para a saúde, para a segurança? Ao final, depois de mais de duas horas de
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debate, chegaram à conclusão de que os valores deveriam ser para uma creche do Município. E eu tenho
o dever de destinar para essa creche.
É muito fácil, aqui de Brasília, eu saber as necessidades do Município, mas nós temos que ouvir o
cidadão que se encontra naquele Município.
Audiências como essa foram realizadas, ano passado, em 14 Municípios. Este ano, já foram realizadas
nestes Municípios que faço questão de novamente
nominar: Aripuanã, Poxoréo, Canarana, Santo Afonso,
Pedra Preta, Paranatinga, Santa Cruz do Xingu, Serra
Nova Dourada.
No dia 9 de novembro, participarei de uma dessas
audiências públicas no Município de Pontes e Lacerda,
na região oeste do Estado de Mato Grosso.
Essa é uma forma de distribuir o que não me
pertence – pertence ao povo brasileiro –, através de
um diálogo com a comunidade. Essa é uma promessa
de campanha. Esse é um compromisso de campanha
assumido em 2010.
Para mim, é uma honra, Srª Presidente, dar conta à sociedade brasileira dessa forma de distribuição
de recursos. Isso resolve? Não resolve. O ideal seria
o orçamento impositivo, mas impositivo, não pseudo-orçamento impositivo, não um orçamento impositivo
para inglês ver e para as campanhas eleitorais do ano
que vem. Não esse orçamento impositivo. O melhor
seria uma reforma do Pacto Federativo que destinasse aos Municípios maiores recursos, para que os prefeitos e vereadores não precisassem estar todo ano
com o pires na mão, nessas famosas marchas aqui em
Brasília. Todo ano os prefeitos vêm, as Bancadas se
reúnem com os prefeitos, a situação é decantada por
estar em péssimas condições, mas não resolvemos
absolutamente nada. Não resolvemos nada. Nós fingindo, eles fingindo, e a sociedade sofrendo com a falta
desses recursos. É uma forma democrática de dividir o
que pertence ao próprio cidadão. Além disso, é saldar
compromisso que foi assumido na eleição de 2010.
Muito obrigado, Srª Presidente. Para mim, é uma
honra poder falar sobre o orçamento participativo desta
maneira que nós estamos a tratar.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS.) – Senador Pedro Taques, eu queria cumprimentá-lo pela abordagem desse tema. Eu estava
exatamente pensando, porque V. Exª e eu, Senador,
também o Senador Jarbas Vasconcelos e outros Senadores, temos tido uma atitude muito independente
em relação ao Governo, embora os nossos partidos
façam parte da Base do Governo. E eu queria dizer
que é sempre saudável que a Presidente da República entenda – porque é ela, enfim, em última análise,
que “passa a caneta”, autorizando o empenho dos
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recursos das nossas emendas – que esse dinheiro
não é do Governo, que esse dinheiro é da população:
é arrecadado do povo e para o povo, tem que ir para
a finalidade. O nosso papel aqui, como fez V. Exª, de
prestar contas para onde vai aquilo que V. Exª fez com
uma emenda, é exatamente esse.
Então, temos que saudar, e que a Presidente
continue fazendo isso, respeitando, porque, se nós
estamos fazendo, sabemos, porque representamos a
nossa Base, onde mais aperta o sapato, como diz V.
Exª, sempre com boas figuras de linguagem. É onde
aperta o sapato de um prefeito, ou de uma entidade,
ou de um setor que está precisando, ou de uma nova
Vara de Justiça, ou de uma outra assistência, ou de
área social, ou área de educação.
Dessa forma, eu queria cumprimentá-lo e acho
que precisamos trabalhar enquanto o Orçamento não
for impositivo. Quando for impositivo, nós estaremos
abrigados por uma determinação da própria determinação legal.
Então, parabéns.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Permitam-me, Senadora e Senador Jarbas. Parece -me que Sua Excelência a Presidente da
República prefere parlamentares sabujos. Parece-me
que a independência não é um predicativo do sujeito,
um atributo, uma qualidade que a Presidente da República almeja, mas um executivo que é monárquico,
um executivo que é imperial. É significativa a existência de Senadores independentes, Senadores que não
participam de audiências palacianas, Senadores que
não viajam no avião da Presidente da República, Senadores que não são convidados para solenidades,
mas são Senadores da República, não da Presidente
da República.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Pedro Taques.
Convido, para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/PMDB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana
Amélia, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, apesar de
estar na vida pública há mais de 40 anos, ainda me
surpreendo com a capacidade que o ser humano tem
de transformar boas ideias em péssimas propostas,
de desvirtuar aquilo que, na origem, tinha tudo para
dar certo. É o que ocorre, Srª Presidente, agora com a
Proposta de Emenda à Constituição nº 565, de 2006,
que criaria o chamado “orçamento impositivo”.
Por sinal, é um nome completamente inapropriado, pois essa PEC “Frankenstein” não tornará o
Orçamento Geral da União impositivo. Isso é um en-
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godo, uma lorota. A PEC apenas obriga a execução
de emendas parlamentares individuais até o limite de
1% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior.
Tomando como referência a Receita Corrente Líquida
de 2012, isso significaria a execução de R$6,2 bilhões
em 2013, caso a norma estivesse atualmente vigente.
É aí, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que mora o
grande perigo.
Sempre fui simpático aos princípios que norteavam a ideia original do orçamento imposto, para impor
limites aos abusos que o Governo Federal insiste em
repetir, ano após ano, num amplo e completo desrespeito ao Poder Legislativo. Mas o que foi aprovado
pela Câmara dos Deputados e agora está para ser
votado por esta Casa – deve ser votado nos próximos
dias – é um completo absurdo. Trata-se de uma porta
aberta à corrupção, aos desmandos e ao surgimento
de novos e variados escândalos, que, infelizmente,
vão se somar aos muitos que já ocorreram envolvendo a aplicação de recursos orçamentários por meio de
emendas parlamentares.
Se, antes, quando não se tinha certeza da liberação das emendas, os parlamentares mal-intencionados
já transformavam essas verbas num verdadeiro “balcão
de negócios”, imaginem agora com a certeza de que
o dinheiro será liberado. Será, sem dúvida, o paraíso
das “caixinhas” eleitorais.
Orçamento impositivo existiria se o Governo Federal fosse, de fato, obrigado a executar todas as
despesas previstas na lei orçamentária aprovadas
pelo Congresso Nacional. Esta seria uma resposta
adequada à “caixa-preta” na qual se transformaram
os contingenciamentos aplicados pela equipe econômica do Governo.
A PEC da “corrupção impositiva” também propõe
que as emendas de liberação obrigatória passem a ser
consideradas como “transferência obrigatória”. Mais
uma barbaridade. Caso seja aprovada da forma como
está, será um ataque direto à Lei de Responsabilidade
Fiscal, que já vem sendo ameaçada pela adoção, por
parte do Governo Federal, do “liberou geral”.
Gostaria de fazer um parêntese com relação à
Lei de Responsabilidade Fiscal, assunto sobre o qual
pretendo voltar a esta tribuna muito em breve.
O fato é que, infelizmente, a Presidente da República hoje não pensa em mais nada, a não ser na sua
reeleição, nem que para isso jogue no lixo um dos pilares da estabilidade econômica e fiscal do País. Acho
que esse é um dos episódios ao qual a Presidente se
referiu quando, em março passado, afirmou que – abre
aspas – “Podemos fazer o diabo na hora da eleição”.
Fecha aspas. Ela, como já abriu o processo sucessó-
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rio e não pensa em outra coisa, evidentemente, deve
estar pensando sempre no diabo.
Pois bem, senhoras e senhores telespectadores
e ouvintes que acompanham a transmissão pela TV
Senado, pelo que prevê a PEC nº 565, será impossível impedir a transferência dos recursos das emendas
parlamentares impositivas aos Estados e Municípios
que não cumprem os limites máximos de despesa com
pessoal, os limites de endividamento, ou que não estejam em dia em suas prestações de contas.
Em outras palavras, o Prefeito e o Governador
podem cometer toda sorte de irregularidades fiscais,
mas vão continuar recebendo recursos do Orçamento
Geral da União. Eu, que fui Prefeito do Recife e Governador de Pernambuco, e sempre prezei pelo equilíbrio
das contas públicas, não posso concordar com isso.
Trata-se de um verdadeiro descalabro que foi
aprovado pela Câmara dos Deputados e, agora, corre o sério risco de receber também o aval do Senado
da República.
Pode até ser aprovado, mas terá o meu voto
contrário e, acredito, também o de muitos outros Senadores e Senadoras que colocam o interesse público
acima dos episódios eleitorais, como o orador que me
antecedeu, o nobre Senador, por Mato Grosso, Pedro
Taques. Já ouvi alguns pronunciamentos nesta direção de Parlamentares da base do Governo, como o
Senador Jorge Viana, e da oposição, como o Senador
Aloysio Nunes.
Esta não é uma discussão de Governo contra
a oposição. Trata-se, Senadora Ana Amélia, de uma
questão de Estado, de como enxergamos o que é melhor para o Brasil.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, aprovar essa
Proposta de Emenda à Constituição da maneira como
veio da Câmara vai contribuir para piorar ainda mais a
imagem do Congresso Nacional, que já está no fundo
do poço há bastante tempo. Será que o Congresso
Nacional já não se cansou dos escândalos envolvendo verbas do Orçamento, como os “anões” na década
de 1990?
E não adianta vir com essa história da carochinha de que a proposta prevê a obrigatoriedade para
que metade das emendas parlamentares individuais
seja destinada à área da saúde. Sobre isso, inclusive, o Senador Mozarildo Cavalcanti já levantou suas
dúvidas. Por que essa obrigatoriedade com relação à
questão da saúde?
Sou favorável a mais recursos para a saúde pública, mas juntar emendas parlamentares impositivas
à prática que existe na aplicação dos recursos nessa
área é dar as certidões de nascimento para os “anões
vampiros” e os “anões sanguessugas”.
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Ocorre, Sr. Presidente, que o Governo Dilma
Rousseff é refém assumido, claramente assumido, da
sua base no Congresso Nacional. A prática política do
“toma lá, dá cá”, que ganhou seu mestrado no governo
Lula, vai numa escalada na qual a atual Presidente da
República perdeu completamente o controle e, daqui
a pouco, também o pudor.
Se a Senhora Dilma Rousseff não tinha o comando político quando estava no auge da sua popularidade,
imagine agora, quando tenta administrar palanques
duplos, triplos e até quádruplos pelo Brasil afora.
Para usar um termo bastante comum na Psicologia, eu acredito que a Presidente sofre da “síndrome
de Estocolmo”, que se desenvolve quando uma vítima
busca se identificar com seu raptor ou tenta conquistar a simpatia do sequestrador. É o caso típico da Senhora Dilma Rousseff. Como diz a expressão popular:
Freud explica.
É triste, muito triste, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quando a gente vê o Brasil perder a oportunidade de fazer as reformas necessárias para dotar
o País de instrumentos transparentes e ágeis para a
administração pública nacional. É isso que tem acontecido nos últimos anos.
Em vez de discutir com profundidade o modelo
de Orçamento da União que queremos, sobre a aplicação de recursos públicos em áreas estratégicas como
saúde, educação e infraestrutura, como aqui destacou
e aprofundou o debate o Senador Pedro Taques, preferimos dar um cheque em branco para aqueles que
não pensam no País, para aqueles que enxergam no
Orçamento da União apenas um caminho para fazer
negócios, de buscar recursos, quer seja para bancar
despesas com eleições ou para simplesmente aumentar o patrimônio pessoal.
Era isto, Srª Presidente, que eu queria colocar
com relação ao chamado “orçamento impositivo”, que
já foi aprovado na Câmara e já chegou ao Senado,
onde, brevemente, iremos discutir e votar.
Eu vou manter esta posição, que torno explícita
hoje, de combater e votar contra essa porta aberta,
escancarada, para a consolidação da corrupção aqui
no Congresso Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Jarbas Vasconcelos, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Não havendo mais oradores inscritos, antes do encerramento da sessão, a Presidência lembra
às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal
está convocado para uma sessão especial, a realizar-se amanhã, às 11 horas, destinada a comemorar o
transcurso de 25 anos da promulgação da Constituição
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Federal de 1988, nos termos do Requerimento nº 27,
de 2013, do Senador Vital do Rêgo e outros Senadores.
Na oportunidade, será entregue a Medalha Ulysses Guimarães.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2012,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que modifica o caput do art. 9º da Lei nº 7.998, de 11
de janeiro de 1990, que regula o Programa do
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá
outras providências; e altera a Lei nº 9.715, de
25 de novembro de 1998, que dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP, e dá outras providências,
para fixar a contribuição do PIS/PASEP para as
pessoas físicas, urbanas e rurais, na condição de
empregadoras e para estender aos seus empregados o pagamento do abono salarial anual; e
– Projeto de Lei do Senado nº 428, de 2012, do
Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para
dar maior transparência à cláusula indenizatória
desportiva do contrato especial de trabalho desportivo, assim como exigir que percentual desta
seja utilizado para a quitação de débitos fiscais,
previdenciários e trabalhistas.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado
nºs 165 e 428, de 2012, vão à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo
para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2013 (nº
4.223/2012, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Superior do Trabalho; e
– Projeto de Resolução nº 32, de 2013, do Senador Cristovam Buarque, que institui o Grupo
Parlamentar Brasil-Azerbaijão e dá outras providências.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
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As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência lembra também que
será realizada sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente
designada.

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 622, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 622, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros
da União, no valor de trezentos e oitenta milhões de reais, para viabilizar o pagamento de
subvenção econômica às unidades industriais
produtoras de etanol combustível da Região
Nordeste.
Parecer sob nº 60, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Deputado Danilo Forte
(PMDB/CE); e Relator Revisor: Senador Ivo
Cassol (PP/RO), favorável à Medida Provisória e pela declaração de inadmissibilidade
das Emendas nºs 1, 3 a 11; a Emenda nº 2 foi
retirada pelo autor.
(Lida no Seando Federal no dia 23.10.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 24.08.2013)
Prazo final prorrogado: 06.11.2013.
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
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como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 16, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi),
que acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à
saúde e dá outras providências (desobriga as
entidades filantrópicas da área de saúde de
constituir pessoa jurídica independente para
operar plano privado de assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Roberto Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1
– CAS, que apresenta.
8
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
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– 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.
9
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.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 432, de
2013 (apresentado como conclusão do Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão Mista
de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição
Federal), que dispõe sobre a expropriação
das propriedades rurais e urbanas onde se
localizem a exploração de trabalho escravo e
dá outras providências.
11
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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12
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).
13
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).
14
REQUERIMENTO Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 107 e 478, de 2003; 118,
de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e 333, de 2010;
357, 389, 445 e 568, de 2011; 26, 85 e 190, de
2012; e 145, de 2013, a fim de que tenha tramitação autônoma (prevê nova modalidade de
medida socioeducativa para menor).
15
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
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16
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.163, de 2013, do Senador Wellington
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 133, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária (acesso ao patrimônio genético nacional).
17
REQUERIMENTO Nº 1.174, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.174, de 2013, do Senador Wellington
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (direitos e regularização dos contratos de trabalho rural).
18
REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.175, de 2013, do Senador Wellington
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões constantes do despacho, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (direitos e regularização dos contratos de
trabalho rural).
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les, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
20
REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008 - Complementar
(que já se encontra apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 242, 481 e 701, de 2007; 90,
de 2010; 344, de 2011; e 136, de 2012 - todos
Complementares), com os Projetos de Lei do
Senado nºs 130, de 2007; 246, de 2011; 270,
de 2012; 181, 201, 329, 353 e 354, de 2013,
todos complementares, por regularem matéria correlata (microempresas e empresas de
pequeno porte).
21
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).

19
REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornel-

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 10 minutos.)
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Ata da 190ª Sessão, Especial, em 29 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Casildo Maldaner,
Mozarildo Cavalcanti e Ruben Figueiró, da Srª. Vanessa Grazziotin e do Sr. e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 12 horas e 3 minutos e
encerra-se às 16 horas e 6 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Declaro aberta a sessão do Senado Federal destinada a comemorar os 25 anos da promulgação da
Constituição Federal de 1988 e à entrega da Medalha
Ulysses Guimarães. A Medalha Ulysses Guimarães,
instituída pela Resolução no 39, de 2013, é destinada
a agraciar pessoas naturais ou jurídicas que no País
tenham se destacado no campo da promoção da cidadania e do fortalecimento das instituições democráticas. A medalha, como todos sabem, foi criada por
iniciativa do Senador Vital do Rêgo e aprovada pelo
Senado Federal.
Nesse sentido, serão agraciadas as seguintes
personalidades: Michel Temer, Constituinte e Vice-Presidente da República (Palmas.); Senador José
Sarney (Palmas.), Presidente da República no período
de 15/3/1985 a 15/3/1990, que convocou a Assembleia
Nacional Constituinte; Luiz Inácio Lula da Silva (Palmas.), Constituinte e Presidente da República no período de 01/01/2003 a 01/01/2011; Fernando Henrique
Cardoso (Palmas.), que não pôde estar presente em
função de uma diverticulite, Constituinte e Presidente
da República no período de 01/01/1995 a 01/01/2003;
Henrique Eduardo Alves, Constituinte e Presidente da
Câmara dos Deputados (Palmas.); Bernardo Cabral,
Constituinte e Relator-Geral dos trabalhos da Constituinte (Palmas.); Nelson Jobim (Palmas.), Constituinte
e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal.
Serão, também, agraciados os Constituintes que
hoje exercem mandatos no Senado Federal: Aécio Neves (Palmas.); Alvaro Dias (Palmas.); Cássio Cunha
Lima (Palmas.); Fernando Collor (Palmas.); Edison
Lobão (Palmas.); Francisco Dornelles (Palmas.); José
Agripino (Palmas.); Lídice da Mata (Palmas.); Lúcia
Vânia (Palmas.); Luiz Henrique (Palmas.); Mozarildo
Cavalcanti (Palmas.); Osvaldo Sobrinho (Palmas.);
Paulo Paim (Palmas.); Renan Calheiros (Palmas.);
Ruben Figueiró (Palmas.); Inácio Arruda, que não era
Constituinte, mas esteve aqui, nessas tribunas todas
defendendo as emendas populares e, portanto, como

Senador, será também homenageado (Palmas.); Rubem
Azevedo Lima (Palmas.); e Fafá de Belém (Palmas.).
Quero aproveitar a oportunidade e convidar, com
muita satisfação, a Fafá de Belém para compor a Mesa
e convidar, também, o Rubem Azevedo Lima para compor a Mesa. (Palmas.)
Como todos estão vendo, compõem a Mesa: o
Constituinte e Vice-Presidente da República Michel Temer; o Senador José Sarney, Presidente da República
que convocou a Constituinte; o Constituinte e Presidente
da República Luiz Inácio da Silva; o Constituinte e Presidente da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo
Alves; o Constituinte Bernardo Cabral, Relator-Geral
da Assembleia Nacional Constituinte; o Constituinte
Nelson Jobim, titular da Comissão de Sistematização;
o Constituinte e Presidente Fernando Henrique Cardoso, também comporia a Mesa, mas não pôde estar
aqui, em virtude de um imprevisto, não foi possível a
sua presença em Brasília.
Convido todos para, em posição de respeito,
ouvirmos o Hino Nacional, que será interpretado pela
homenageada Fafá de Belém.
A SRª FAFÁ DE BELÉM – Boa tarde, bom dia, Sr.
Presidente, Srs. Presidentes da República, do Senado,
da Câmara, eu estou muito emocionada.
Eu quero contar uma coisa rápida. Em 1964, eu
morava em São Paulo e vi, com 7 anos de idade, as
tropas militares entrarem pela 9 de Julho adentro; em
1984, eu voltava a morar em São Paulo e vi o povo
brasileiro tomar conta de São Paulo, do Rio, do Brasil
inteiro numa grande onda verde e amarela e declarar
que a democracia estava de volta. (Palmas.)
Muito obrigada.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – O precursor da social-democracia alemã e ativo defensor das ideias democráticas, Ferdinand Lasalle, ao ser indagado sobre qual
seria a essência de uma Constituição, disse ser ela a
fonte primitiva da qual nascem a arte e a sabedoria
de um povo.
A conceituação, como todos veem, é bastante
sucinta e direta. Dela podemos inferir que uma Cons-
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tituição é o nascedouro de todas as diretrizes a quem
devem obediência todos os outros marcos legais, ou
seja, as leis infraconstitucionais.
Portanto, longe de nos aventurar a encontrar
uma conceituação mais precisa e ampla do que seja
uma Constituição, prefiro tê-la como um organismo
vivo, um bem precioso que devemos preservar e aprimorar sempre, pois nela está contida a alma de uma
nação. E mesmo de difícil conceituação, e sem nos
dar conta, em todos os lugares e a todo o momento,
falamos dos problemas constitucionais. Na imprensa,
nos clubes, nos cafés, nos bares, nos restaurantes, é
esse o assunto recorrente, seja para enaltecer, seja
para reclamar ou para recomendar aperfeiçoamentos.
A Carta Magna de um país não é uma mera
justaposição de textos jurídicos redigidos pelo Poder
Constituinte originário, mas a interpretação de um determinado corte histórico de uma sociedade. Por isso a
nossa Constituição foi tão abrangente, tão minudente,
porque ela precisava alcançar, até individualmente, todos os brasileiros para que eles se tornassem cidadãos.
Assim, a Constituição é resultante de um processo que se desenvolve na linha do tempo. Um processo aberto e livre, uma tarefa que deve se realizar
continuamente pelos processos sociais, jurídicos e
institucionais.
A constatação dessa dinâmica é importante para
compreendermos a Constituição como uma força ativa,
proveniente do seio da sociedade, que exige de todos,
cidadãos e instituições, obediência aos seus preceitos
e às suas determinações.
Como já enfatizei, entendo a Constituição como
um organismo vivo, que tem como alma a própria democracia, elemento fundante da nossa Carta Magna.
Ao longo desses 25 anos, que comemoramos neste
mês de outubro, podemos constatar muitas das virtudes
da nossa Constituição, que já é, como todos sabem, a
mais longeva de nossa democracia.
Entre elas, é importante sempre salientar o atendimento especial aos portadores de deficiências físicas;
a demarcação de terras indígenas; o reconhecimento
da propriedade de áreas remanescentes de quilombos; a realização de referendos e plebiscito; a participação popular; o voto aos 16 anos; o habeas data; o
mandado de injunção; salário mínimo nacionalmente
unificado; jornada de trabalho de 40 horas semanais;
o capítulo pionieiro do meio ambiente; licença-paternidade; aposentadoria para os trabalhadores rurais;
universalização da Previdência Social e fortalecimento
do Ministério Público.
A Constituição Cidadã nos devolveu a livre manifestação do pensamento, a igualdade perante a lei,
o direito de ir e vir, o voto universal, a liberdade de
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consciência e de crença, a livre expressão da atividade intelectual, a inviolabilidade da vida privada e da
honra, o direito a se reunir, liberdade de associação,
direito a propriedade, o direito autoral, o respeito ao
processo legal, a assistência jurídica gratuita entre
tantas outras conquistas.
São 78 direitos e deveres individuais e coletivos
além de 58 dispositivos dos direitos sociais, como relação estável de trabalho, seguro desemprego, salário
mínimo, piso salarial, irredutibilidade de vencimentos,
décimo terceiro salário, salário-família, horas extas,
férias anuais acrescidades de um terço, a pluralidade
sindical e o direito de greve.
Muitas dessas conquistas, como todos sabem,
tornaram-se realidade com o trabalho dos Congressistas, Presidente Henrique Eduardo Alves, que nessas
duas décadas passaram pela Câmara e pelo Senado,
trabalharam incessantemente para regulamentar os
seus dispositivos.
Entretanto, se nos alegrarmos com todas essas
realizações ao lançarmos um olhar para os seus 25
anos de existência, a celebração nos impele necessariamente ao futuro.
Não fosse pelo dever do ofício de Senador, como
cidadão, devemos todos nos empenhar para que os
princípios constitucionais sejam parte integrante de
nossas vidas, pois são eles que devem nortear sempre
a dimensão e a direção da nossa vida civil.
Como Senador, confesso que, muitas vezes, ao
me inteirar das pautas de votação, seja da Câmara,
seja do Senado, ou mesmo do Congresso Nacional,
reflito o quanto há ainda para ser feito.
Os inúmeros projetos de lei complementares e
de propostas de emendas constitucionais nos mostram
novas realidades, vivências e necessidades, exigindo
que novas legislações sejam firmadas e muitas outras
aperfeiçoadas. A sociedade muda, as leis precisam
mudar juntas.
E é bom que assim seja, Srªs Deputadas, Srs.
Deputados, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, pois demonstra que vivemos em um contexto de uma sociedade aberta e inclusiva, com pleno exercício dos direitos
de cidadania, de participação popular e de democracia.
A nossa vida parlamentar se fortifica quando edificamos consensos em torno dos princípios constitucionais que serão, posteriormente, colocados à prova
na vida política do nosso País e efetivados na vida
social dos cidadãos.
Assim, o grande desafio que se apresenta continuadamente é tornar integralmente efetiva a sua
normatividade, especialmente no campo de tantas
conquistas ainda não verificadas. Entre tais como o
fim da pobreza, a inclusão social, a completa satisfa-
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ção dos direitos sociais e a eliminação de todo o tipo
de discriminação.
Desde a sua promulgação vivemos em consenso
quais são os nossos direitos fundamentais.
Urge agora garantir aos brasileiros a satisfação de
seus direitos. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso
compromisso, esse é o compromisso do Congresso
Nacional. Para tal, criamos, Presidente José Sarney,
o grupo encarregado de regulamentar os artigos da
Constituição Federal. São 117 leis ordinárias e 25 leis
complementares, que tratam do direito de greve do
servidor público, que 20 anos depois ainda não foi regulamentada; da questão do trabalho escravo, para a
qual há uma cobrança muito grande; e, também, da
autonomia do Banco Central, com mandato para o
Presidente do Banco Central e seus diretores.
Em meio a esse desafio, e a tantos outros que
nos são apresentados no Congresso Nacional, a sociedade brasileira avança, se tornando mais madura,
consciente e conectada. Que pelo nosso esforço e
pelas cobranças, que nos faz a população, possamos
tornar o Brasil um país melhor do que aquele que foi
possível nos 25 anos da Constituição de 1988.
Antes de encerrar, gostaria de fazer uma reverência a três grandes homens públicos, três ex-Presidentes,
que, cada qual a seu tempo e a seu estilo, contribuíram
para ter o Brasil economicamente próspero e socialmente menos iníquo.
Gostaria de pedir uma saudação especial ao Presidente José Sarney, ao qual devemos, e deveremos
sempre, essa reverência por ter convocado a Constituinte (Palmas.); ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que não pôde estar aqui presente, grande
democrata, de quem tive a honra de ser Ministro (Palmas.); e ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por
sua aguda sensibilidade social reconhecida mundialmente e que fala por si só (Palmas.).
Gostaria, ainda, antes de finalizar, de fazer uma
saudação ao mestre da paciência e da conciliação,
Bernardo Cabral, que foi Relator-Geral da Constituinte
(Palmas.); ao ilustre jurista e Ministro Nelson Jobim,
cujo brilhantismo é conhecido (Palmas.); ao nosso Líder
maior, constitucionalista, Vice-Presidente da República
e Presidente do PMDB, Michel Temer (Palmas.); e ao
meu amigo e Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Henrique Eduardo Alves (Palmas.).
Do mesmo modo, saúdo todos os atuais Senadores que foram Constituintes, por suas indispensáveis
contribuições.
Saúdo também a Fafá de Belém, que, em nome
(Palmas.) dos artistas, foi homenageada, dos artistas
que ajudaram na mobilização e na travessia.
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E cumprimento esse grande jornalista, Rubem
Azevedo Lima, exemplo (Palmas.) de ética e dignidade
jornalística, também simbolizando uma homenagem a
todos os jornalistas, a todos os profissionais de comunicação, que levaram para o mundo a revolução que
o Brasil desenvolveu dentro dos corredores do Congresso Nacional.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
Passamos, agora, à outorga da Medalha Ulysses Guimarães.
Eu solicito ao 1º Vice-Presidente da Mesa do
Senado Federal, querido amigo Senador Jorge Viana,
que assuma a Presidência da sessão.
Solicito também a presença dos Senadores da
Mesa do Senado e do Senador Vital do Rêgo, que teve
a feliz iniciativa da criação da Medalha, para fazermos
a entrega da Medalha Ulysses Guimarães e do Diploma aos agraciados.
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Exmo Sr. Constituinte e Vice-Presidente da República, Michel Temer, receberá
das mãos do Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, a Medalha Ulysses Guimarães
e o Diploma.
Proceda-se à entrega. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Presidente do Senado, Senador
Renan Calheiros, fará a entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma ao nosso ex-Presidente da
República e ex-Presidente desta Casa, Senador José
Sarney, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte por meio da Mensagem nº 48, de 1985, do Congresso Nacional, enviada ao Congresso Nacional no
dia 28/6/1985. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Constituinte
o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Recebe, neste momento, a Me-
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dalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Constituinte
e Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Henrique Eduardo Alves. (Palmas.)
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(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Relator Geral da
Constituinte, ex-Deputado Bernardo Cabral. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O próximo Senador a ser homenageado é o Senador Luiz Henrique. Peço que se
aproxime do dispositivo.
Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses
Guimarães e o Diploma o Senador Luiz Henrique da
Silveira. (Palmas.)

(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)

(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Constituinte
e ex-Deputado Federal Nelson Jobim. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O próximo homenageado é o Senador Paulo Paim. Pediria que se aproximasse da mesa.
Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Senador Paulo Paim. (Palmas.)

(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)

(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Senador Aécio
Neves. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Em seguida, chamaremos o Senador Alvaro Dias.
Eu pediria aos colegas que se aproximem da
bancada, para trabalharmos mais agilmente.
Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Senador Alvaro Dias. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O próximo colega Senador é o
Senador Cássio Cunha Lima, a quem eu pediria que
se aproximasse também.
Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Senador Cássio Cunha Lima.
(Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O próximo colega Senador a receber a honraria é o Senador Francisco Dornelles, a
quem peço que se aproxime do dispositivo.
Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses
Guimarães e o Diploma o Senador Francisco Dornelles. (Palmas.)

(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O próximo homenageado é o
Senador Ruben Figueiró. Peço, por gentileza, que se
aproxime da mesa.
Convido para receber, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Senador Ruben
Figueiró. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Como próximo Senador, convido
o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses
Guimarães e o Diploma o Senador Mozarildo Cavalcanti. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Convido o Senador Inácio Arruda
para que se aproxime da mesa.
Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma o Senador Inácio Arruda. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses Guimarães e o Diploma a cantora Fafá
de Belém. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
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Recebe, neste momento, a Medalha Ulysses
Guimarães e o Diploma o jornalista Rubem Azevedo
Lima. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
Faço a entrega, neste momento, da Medalha
Ulysses Guimarães...
O Presidente Renan faz a entrega ao jornalista
Rubem Azevedo Lima.
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
Faço a entrega, neste momento, da Medalha
Ulysses Guimarães e do Diploma ao Constituinte e
Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Passo a Presidência para o Presidente da Casa, do Senado Federal, o Senador Renan Calheiros.
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) – Eu convido a Senadora Lúcia
Vânia, essa amiga querida, que foi Constituinte, para
receber a Medalha Ulysses Guimarães. (Palmas.)
O 1º Vice-Presidente, Jorge Viana, vai fazer a
entrega da Medalha e do Diploma à Senadora Lúcia
Vânia, que é Senadora pelo Estado de Goiás e Ouvidora do Senado Federal e um dos melhores quadros
da Casa. (Palmas.)
(Procede-se à entrega da Medalha Ulysses
Guimarães e do Diploma.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Assistiremos agora – peço a paciência de todos – a um vídeo de apenas dois minutos.
(Procede-se à exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero registrar, com muita satisfação, nesta histórica sessão, a honrosa presença
da Ministra de Estado da Cultura, Senadora Marta
Suplicy (Palmas.); da Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da
República, nossa amiga querida, também Senadora,
Ideli Salvatti (Palmas); do Exmº Sr. Ministro do Tribunal
de Justiça, representando, neste ato, o Presidente do

475

Outubro de 2013

Tribunal, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. É uma
honra muito grande tê-lo aqui. (Palmas.)
Registro, com muita satisfação, a presença honrosa do Governador do Distrito Federal, Exmº Sr. Agnelo Queiroz. (Palmas.) Honra-nos muito, Agnelo, tê-lo,
hoje, aqui nesta sessão.
Registro, também, com muita satisfação a presença honrosa do Governador do Estado do Amazonas,
Exmº Sr. Omar Aziz. (Palmas.)
Registro, com muita satisfação, também aqui entre
nós, a honrosa presença do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Exmº Sr. Rui Falcão. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador José Sarney,
Presidente da República que convocou a Assembleia
Nacional Constituinte. Antes, porém, eu quero registrar
também, com muita satisfação, a honrosa presença,
aqui entre nós, do Prefeito de Manaus, Senador Arthur Virgílio. É uma honra muito grande, Arthur, tê-lo
aqui. (Palmas.)
Com a palavra, o Presidente José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Exmº Sr. Presidente do Senado Federal,
Senador Renan Calheiros; Sr. Vice-Presidente do Senado, Senador Jorge Viana; é com especial satisfação que quero saudar o Exmº Sr. Vice-Presidente da
República, Michel Temer, que nos honra com a sua
presença; Exmº Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República que prestou grandes e relevantes
serviços ao nosso Brasil; Sr. Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves;
Sr. Ministro Nelson Jobim, ex-Presidente do Supremo
Tribunal Federal e Constituinte de 88, e devo dizer mesmo que não só Constituinte, mas que a Constituição
muito deve ao seu talento, pois foi realmente um dos
maiores artífices do seu texto; Exmº Sr. Bernardo Cabral, Relator-Geral da Constituinte, que exerceu com
paciência e denodo e trabalho suas honrosas funções
naquela época; demais agraciados, Senadores Aécio
Neves, Alvaro Dias, Cássio Cunha Lima, Francisco
Dornelles, Inácio Arruda, Lúcia Vânia, Luiz Henrique,
Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, e Ruben Figueiró;
e querida, grande artista brasileira, Fafá de Belém, e
jornalista, que é um ícone da imprensa brasileira, Rubem de Azevedo Lima.
Quero saudar também as demais autoridades
que aqui se encontram, honrando esta sessão, Senador Vital do Rêgo, Exmª Srª Marta Suplicy, grande Ministra da Cultura; Ministra de Estado Chefe das
Relações Institucionais, Srª Ideli Salvatti; Sr. Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, que representa neste
ato o Tribunal, Napoleão Nunes Maia Filho; Sr. Governador do Estado do Amazonas, Sr. Ornar Aziz; Sr.
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Prefeito de Manaus, Senador Arthur Virgílio; Exmº Sr.
Duarte Nogueira, representando o Governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin; Subchefe do
Estado Maior da Armada, Sr. Vice-Almirante Glauco
Castilho Dall’ Antonia; Sr. Comandante de Operações
Terrestres, General de Divisão Williams José Soares;
Sr. Comandante-Geral de Pessoal da Aeronáutica,
Tenente Brigadeiro do Ar Luiz Carlos Terciotti; Exmºs
Srs. Parlamentares à época da Assembleia Nacional
Constituinte, João Agripino, Benito Gama; Srª Sonia
Maria Dunshee de Abranches Carneiro, chefe do escritório de Representação do Governo do Estado da
Bahia em Brasília, representando o Governador, Exmo
Sr. Jaques Wagner; Presidente Nacional do Partido dos
Trabalhadores, Exmo Sr. Rui Falcão; Diretor do Instituto
Lula, Luiz Dulci; Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sr. Claudio Lamachia; Exmos Srs. Embaixadores e membros do Corpo Diplomático; familiares
dos agraciados; minhas senhoras e meus senhores.
Cabe-me, em primeiro lugar, agradecer ao Senado
Federal, na pessoa do Sr. Presidente Renan Calheiros,
a escolha do meu nome para receber esta homenagem,
que, certamente, para cada um de nós que estamos,
neste momento, sendo agraciados, representa um
marco importante na história da Constituição de 1988.
Ao olhar, neste momento, o vídeo que aqui passou, a minha memória recorda o dia 5 de outubro
de 1988. E os presentes tiveram a oportunidade de
ver um detalhe: as minhas mãos tremiam ao jurar a
Constituição da República. Eu sabia a carga histórica
que estávamos vivendo naquele momento. Terminávamos uma longa caminhada da idealização, da luta
pela Constituinte, da realização da Constituinte e da
promulgação da Constituição. Hoje, comemoramos 25
anos da sua existência.
Recordo-me da noite em que nós estávamos
juntos redigindo o documento da Aliança Democrática
que possibilitou a abertura sem traumas neste País.
Estávamos Tancredo Neves, essa figura extraordinária
que jamais o Brasil poderá esquecer. Afonso Arinos
teve uma frase que define perfeitamente a presença
de Tancredo na história do Brasil: “Muitos deram a vida
pelo País, Tancredo deu a sua morte”;
Ulysses Guimarães, aquele grande guerreiro que
vinha das suas caminhadas históricas no comando da
luta em favor da redemocratização do Brasil. Ulysses
tinha, no nome de Ulysses, do herói homérico, certamente aquele verso do poeta da Pléiade, que era Du
Bellay, em que dizia: “Heureux qui comme Ulysse a fait
un beau voyage” – felizes quem, como Ulysses, fez uma
boa viagem. Ele se referia àqueles que saíram, enfrentaram tempestades e chegaram ao fim da sua viagem
para rever a sua Penélope. Ulysses não gostava que
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fosse chamado politicamente por sua representação
do herói homérico, tanto assim que, na sua biografia,
escrita por Luiz Gutemberg, preferiu usar o nome de
Moisés, aquele que tinha conduzido o povo de Deus
à terra prometida.
Estavam ainda nessa reunião Aureliano Chaves,
Celso Furtado, Marco Maciel, Mauro Santayana – ajudando na redação do documento —, Jorge Bornhaussen, Franco Montoro, Guilherme Palmeira, e eu também. E ali assumimos o compromisso da convocação
da Constituinte.
Com a tragédia da morte de Tancredo, coube-me exercer a Presidência da República. E, se assumi
a Presidência, em caráter interino, em março, já em
junho eu convocava a Constituinte, cumprindo o compromisso da Aliança Democrática. Talvez a mais rápida
convocação de uma Constituinte para restauração de
um regime constitucional.
A República levou um mês e convocou a Constituinte para novembro de 90, que foi a mais rápida na
história da República, porque em fevereiro de 91 já era
promulgada, pois Rui Barbosa já a tinha redigido projeto alternativo, inspirado na Constituição americana,
ao projeto da Comissão Saldanha Marinho.
A nossa Constituinte de 1988 foi a mais longa da
história do Brasil. E, por isso, Ulisses dizia com muito
orgulho que por aqui, pelo Congresso, passaram cerca
de dez milhões de pessoas. E eu, num comentário meio
jocoso, dizia: “– Ulysses, vamos recordar que a Constituição que tem mais de 200 anos, que é a Constituição
americana, foi feita por cinquenta e cinco pessoas. E,
se nós temos dez milhões, nós vamos ter, sem dúvida,
uma Constituição que nos dará apreensões ou pode
nos dar grandes alegrias.”
A Constituição de qualquer país é um pacto – está
aqui o grande jurista Nelson Jobim – que faz uma nação
para colocar, num texto escrito, os seus direitos e os
seus deveres. Não era por outro fato que Lincoln dizia:
“A Constituição é que assegura as nossas liberdades.”
Washington foi o primeiro homem a iniciar o culto da Constituição americana. O povo americano tem
uma verdadeira idolatria pela sua Constituição, e quem
iniciou foi Washington, que dizia: “Eu jamais abandonarei a Constituição.”
Aqui no Brasil ninguém sabe – nem lembra, nem
pode lembrar, nem cita – que, depois da renúncia do
Imperador Dom Pedro I, ele saiu muito impopular do
chamado 7 de abril de 1831. Mas, em 1838, ele já era
um nome pelo qual começava o povo a ter um certo
respeito, pela sua grande participação na independência do Brasil. E houve um movimento popular no Rio de
Janeiro para se fazer uma arrecadação para uma estátua de Dom Pedro I e, junto com ele, de José Bonifácio.
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Pois bem, isso caiu, mais ou menos, no esquecimento. Em 1858, Haddock Lobo era Presidente da
Câmara dos Deputados, e ele votou uma lei que estabelecia que se fizesse uma subscrição pública para
erigir uma estátua de Dom Pedro I.
Pois bem, essa estátua foi encomendada ao escultor francês Louis Rochet e ele levou uma concepção
da estátua que era aquela famosa estátua equestres
clássica que tem em todos os lugares, com D. Pedro
com a espada na mão, gritando “independência ou
morte”. O Imperador D. Pedro II disse: “Não, eu não
quero essa espada. Eu quero uma estátua em que ele
tenha na mão a Constituição de 1824 que ele outorgou, assegurando um governo constitucional para o
Brasil”. E essa estátua está na hoje Praça Tiradentes.
Antigamente, era o Largo do Rossio, no Rio de Janeiro. No dia da inauguração, houve uma chuva imensa
e Teófilo Ottoni, ainda com o espírito nativista de 31,
disse: “Não, quem merece uma estátua é Tiradentes.”
E, nós, naquele jeitinho brasileiro, colocamos o nome
da praça, Praça Tiradentes, e a estátua de D. Pedro I
com a Constituição na mão.
Eu sabia, naquele momento em que convocava
a Constituinte, o que representava uma Constituinte.
Tinha os exemplos históricos na minha cabeça, do
fechamento da Constituinte de 23, quando foi dissolvida, e da necessidade do Ato Adicional para que ela
fosse viabilizada.
Logo em seguida à de 91, da República, tínhamos a Revolta da Armada. Depois, a renúncia de Deodoro. Floriano, para manter e implantar a República,
foi o Marechal de Ferro. E essa Constituição também
não assegurou tranquilidade para o País. Tivemos vários pronunciamentos militares, tivemos várias crises
políticas e institucionais durante aquele período e ela
se arrasta, quase que chegando exangue, até à Revolução de 30. Getúlio, que vinha do Rio Grande do Sul
com a memória do Borges de Medeiros e do Castilho
de governar por mais de 20 anos, não quis Constituição, não quis de nenhuma maneira. E foi preciso que
o povo de São Paulo saísse nas ruas, na Revolução
Constitucionalista de 32, para obrigar o ditador Vargas
a convocar a Constituinte de 33, que deu a Constituição de 34.
Mas essa Constituição também não durou nada,
porque em 1935 tínhamos o Movimento Comunista,
em 1937, o Movimento Integralista, e o Getúlio fez a
Polaca, como era chamada a Constituição de 1937, que
ele outorgou, uma Constituição que extinguia todos os
direitos que se podia pensar. Até o presidente do Supremo Tribunal Federal era nomeado pelo Presidente
da República, e o Vargas, anulou, por um decreto, uma
sentença do Supremo Tribunal Federal.
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A Constituinte de 1946 veio logo depois da Segunda Guerra, todos nós imbuídos do espírito idealista
de que vinha um novo mundo se abrir para a humanidade, um mundo de bondade, um mundo de paz;
mas começa a Guerra Fria. E a Constituição de 1946,
que é uma boa Constituição, não aguentou porque o
Café Filho foi deposto, o Jango também foi deposto.
Tivemos o 11 de novembro para assegurar a posse
do Presidente Kubitschek. O Juscelino enfrentou duas
revoltas: Jacareacanga e Aragarças.
Então, veio o Golpe de 1964. Depois do Golpe
de 1964, o Castelo Branco, sabendo que o temperamento do Costa e Silva não aguentaria nenhuma crise, resolveu fazer uma Constituição para colocar uma
camisa de força no Presidente que assumia. E assim
fez a Constituição de 1967, que teve uma vantagem:
instituiu o planejamento a nível constitucional no Brasil.
Mas essa Constituição também, como previa Castelo
Branco, o Costa e Silva não aguentou a primeira crise e,
em 1968, se institui o AI-5 e, em 1969, se faz a Emenda Constitucional nº 1, que vigorou por quase 20 anos.
Vem, então, a democracia de 1985, e a História
coloca nas minhas mãos a necessidade de restaurar
o Estado de Direito no Brasil. E eu disse comigo: não
vamos restaurar somente o Estado de Direito, mas
um Estado Social de Direito. E coloquei como lema
“Tudo pelo Social”.
E, realmente, na convocação, eu já dizia que
devíamos partir para os direitos sociais. Porque essa
Constituição de 88 não é perfeita, como nenhuma
Constituição é perfeita. O próprio Ulysses dizia: “Ela é
uma luz, uma luz de lamparina, para iluminar os desamparados.” E dizia também isso: “Ela não é perfeita.”
Pois bem, eu sabia o que íamos atravessar, o que
custou assegurar o funcionamento da Constituinte, o
que significou ela terminar com um prazo maior do
que aquele que eu tinha proposto. E o que aconteceu?
Aconteceu que, hoje, nós estamos comemorando 25
anos dessa Constituição.
E eu pergunto a todos nós: temos o que comemorar? Sim, temos o que comemorar. É a mais longeva
Constituição da República, como já se disse, na qual
nenhum embate institucional ou de qualquer natureza tivemos.
Não tivemos uma prontidão militar, nesses 25
anos da Constituição de 88. Ela nos assegurou a democracia que vivemos; a liberdade política que desfrutamos; a igualdade que existe no País; a transparência
que o Estado passou a ter em face do povo; ampliou
a cidadania de tal maneira que, hoje, ela é exercida
em toda sua amplitude; a liberdade de imprensa e de
informação que o Brasil passou a desfrutar em quase
sua totalidade. Eu, talvez, tenha sido a primeira vítima
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dessa grande abertura – talvez tenha sido – Presidente
Lula, o senhor sempre diz isso, que foi um dos mais
atacados, mas eu quero disputar com o senhor essa
situação. (Risos.) E, entre nós, o Artur Bernardes, tão
atacado, que governou em estado de sítio durante todo
o tempo em que foi Presidente da República.
Atravessamos, com esta Constituição de 88, várias crises econômicas, atravessamos crises econômicas internacionais, e o Brasil é hoje a sexta economia
mundial. Fizemos uma verdadeira revolução social,
comandada pelo Presidente Lula, que ampliou esses
direitos que nós começamos, continuando o Presidente Fernando Henrique, e ele realizou o governo que
realizou. E a Presidente Dilma, de quem todos diziam
que ele tinha escolhido uma técnica, eu posso testemunhar: não escolheu só uma técnica, porque ela esconde, muito bem, ser uma grande política.
Também nós devemos comemorar a diminuição
da pobreza no Brasil, os milhões de indigentes que
acabaram, também, neste País; aumentamos 50% os
gastos sociais, do que se gastava, no Brasil, na área
social – habitação, comida, o Fome Zero, tudo o que
o povo brasileiro passou a desfrutar.
O Presidente Renan Calheiros me disse que nós
teríamos para falar – os que quisessem falar dos homenageados —, três minutos, e eu, nesses três minutos,
estendi-me bastante, porque o Padre Vieira dizia: “Eu
não tive tempo de ser tão breve.” (Palmas.)
Sendo assim, eu quero terminar as minhas palavras agradecendo, ao Presidente Renan a medalha
que me outorgou, em nome do Senado, e desejando
à Constituição de 88 vida longa, e paz, prosperidade
e desenvolvimento para o Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
A assessoria me diz que eu esqueci, pulei o nome
do Governador Agnelo Queiroz. Perdoe-me, Agnelo,
porque você é sempre muito estimado por mim.
Eu também fui parco em elogios a Ulysses Guimarães, mas devo dizer que ele realmente é o Sr.
Moisés, que trouxe ao povo a terra prometida, mas
também é o Ulysses, que, como o herói homérico, fez
uma tormentosa viagem, mas chegou a um bom porto.
Devemos também evocar a sua memória, como
evocamos a de Tancredo, hoje, como patronos deste
País. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Constituinte e ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula
da Silva. (Palmas.)
O SR. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Eu estava um pouco preocupado e perguntei ao Renan qual
era a tribuna da oposição e qual era a da situação. Ele
me disse que esta aqui era da situação e eu disse:
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“Então, é dessa que vou falar – para a imprensa não
me confundir!”.
Quero dizer aos companheiros que eu tinha sugerido ao Presidente Renan que, dentre todos os homenageados, apenas o Presidente Sarney falasse e,
assim, todos nós estaríamos contemplados, mas ele
houve por bem, nesta Casa democrática, abrir espaço para que todos falassem no tempo correto de cinco
minutos – e eu prometo não fazer discurso.
Eu queria primeiro, companheiros – permitam-me nem ler a nominata porque parte dos meus cinco
minutos seria consumida com a quantidade de nomes
que está ali e, como não há eleição este ano, eu não
preciso citar nome de ninguém. (Risos.) –, mas eu
queria dizer que a primeira mudança que vemos na
Constituição de 88 é que a Constituição anterior dizia
que “o poder emana do povo e em nome do povo será
exercido”, e a atual Constituição diz que “o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de
seus representantes”. Já é um avanço extraordinário
que nós tivemos na Constituição, e eu penso que essa
nova Constituição, na verdade, garante praticamente
a refundação da democracia em nosso País.
Eu queria lembrar algo aos companheiros, porque
muitas vezes dizem que o PT não assinou a Constituição – e uma mentira contada muitas vezes ganha um
fundo de verdade. A verdade é que o Bernardo Cabral
era relator, o Jobim era correlator, ou pelo menos estava em todas as comissões, e nós só tínhamos apenas 16 Deputados, mas agíamos como se tivéssemos
470. Nós chegamos aqui com um projeto de Constituição e com um projeto de Regimento Interno – até
brinquei outro dia, na Ordem dos Advogados, dizendo
que, se a nossa Constituição tivesse sido aprovada,
certamente eu teria tido um pouco de dificuldade para
governar o País. Mas o dado concreto é que nós não
votamos favoravelmente à Constituição porque tínhamos o nosso projeto; e assinamos a Constituição por
termos participado de sua construção, como todos os
demais Constituintes.
Mas eu queria lembrar uma frase que o nosso
querido Ulysses Guimarães falou e que eu penso estar
na história deste País.
Dizia ele – abre aspas: “A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa, ao admitir a
reforma” – fecha aspas. Mas é importante atentar para
esta parte da sua fala – abre aspas: “Quanto à Constituição, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais.
Afrontá-la, nunca” – fecha aspas.
Dizia, mais ainda, o Dr. Ulysses Guimarães, e eu
quero repetir esta outra frase dele, para homenagear
o autor da comenda e fazer jus ao que significou o Dr.
Ulysses Guimarães no Parlamento brasileiro e na vida
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democrática brasileira – abre aspas: “O inimigo mortal
do homem é a miséria. O Estado de direito, da igualdade, não pode conviver com estado de miséria. Mais
miserável do que os miseráveis é a sociedade que não
acaba com a miséria.” – fecha aspas.
Eu queria dizer apenas essas duas coisas para
dizer para vocês que grande parte de todas as políticas sociais que nós colocamos em prática neste País
está contida na Constituição brasileira (Palmas.), está
contida numa coisa que todos nós fizemos. É por isso
que eu costumo dizer que cada governante governaria com muito mais facilidade se ele fizesse apenas o
óbvio, aquilo que todo mundo sabe que tem de fazer,
que, muitas vezes, já está escrito e que, muitas vezes,
nós fingimos não enxergar. E esta Constituição certamente continua sendo seguida com fidelidade pela
Presidenta Dilma, que está aprofundando o combate
à miséria neste País.
E eu quero, Presidente Sarney, dizer uma coisa
de coração: eu fui Constituinte há 25 anos, muito jovem,
muito impetuoso, não menos do que hoje, mas mais
ousado do que hoje. E eu queria fazer um reconhecimento de público aqui: Ulysses Guimarães certamente
foi o símbolo desta Constituinte, Ulysses Guimarães
coordenou com maestria, numa situação muito difícil
– porque o PMDB tinha 23 Governadores de Estado,
306 Constituintes e, sozinho, o PMDB podia fazer o
que queria –, e eu tenho consciência de que o senhor
não teve facilidade e muito menos moleza. E eu quero colocar a sua presença na Presidência, durante o
período da Constituinte, em igualdade de condições
com o companheiro Ulysses Guimarães, porque, em
nenhum momento, mesmo quando o senhor era afrontado dentro do Congresso Nacional, o senhor levantou
um único dedo ou disse uma única palavra para criar
qualquer dificuldade para os trabalhos da Constituinte,
que, certamente, foi o trabalho mais extraordinário que
o Congresso Nacional já viveu. (Palmas.)
Eu penso que, na história deste País, se a juventude brasileira lesse a biografia do Getúlio – a um,
a dois e a três –, se a juventude lesse a biografia do
Juscelino Kubitscheck e lesse outras biografias, possivelmente, as pessoas não iriam desprezar a política
e, muito menos, a imprensa iria avacalhar a política
como avacalha hoje. Na hora em que as pessoas tentam diminuir a imagem da política e os políticos, não
há nenhum momento na história, em lugar nenhum do
mundo, que a negação da política trouxe algo melhor
do que a política. (Palmas.)
O que aparece sempre, quando se nega a política, ou é um grupo ou é uma pessoa praticando, na
verdade, ditadura, praticando, na verdade, políticas que
não condizem com aquilo em que nós acreditamos.
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Por isso, Presidente Sarney, já que Ulysses Guimarães não está entre nós, estão apenas as suas ideias
e o seu comportamento, eu quero lhe dizer claramente
que o senhor merece a minha homenagem pelo seu
comportamento digno, como Presidente da República,
de permitir que nós disséssemos aqui dentro todos os
desaforos que pensávamos que tínhamos direito de
dizer ao senhor, e, em nenhum momento, o senhor se
sentiu afrontado por isso.
Eu acho que, para chegar à Presidência da República, as pessoas precisam estar preparadas para
saber que não são donas do País; são apenas donas
de um mandato que tem tempo de validade, hora de
chegada e hora de saída. E foi assim como o senhor
se comportou.
Parabéns e obrigado pela medalha. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Constituinte e Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Henrique Eduardo Alves.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
– RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente do Senado e do Congresso
Nacional, Renan Calheiros; Presidentes da República
José Sarney e Luiz Inácio Lula da Silva – peço permissão a V. Exªs para não nominar tantas autoridades que nos honram nesta manhã tarde nesta Casa
e neste momento histórico que nós vivemos –; meus
senhores e minhas senhoras, não é fácil falar depois
do Presidente José Sarney, do Presidente Lula, sendo
ainda sucedido pelo Vice-Presidente Michel Temer e por
Nelson Jobim, mas vou tentar trazer aqui a palavra do
meu pequenino Estado do Rio Grande do Norte neste
cenário constituinte e democrático do País.
O fato de ter exercido muitos mandatos e de estar nesta Casa do Congresso Nacional há muitos anos
tem vantagens e desvantagens. Desvantagens do tempo que não para, como dizia Cazuza em sua música
O Tempo não Para. Fazer o quê? Mas há vantagens,
como a experiência, a maturidade, o aprendizado:
aprender acertando e aprender mais ainda errando. E
assim chego, neste momento, a esta Casa.
Venho, meus senhores e minhas senhoras, de
uma família política, a mais cassada pelo processo
revolucionário: um pai e dois tios, todos eles depois
absolvidos pelos instrumentos de investigação à época. Não adiantaria cassar o pai, porque outros viriam
e empunhariam a bandeira. Cassam-se todos. Sobraram dois meninos: eu e o Ministro Garibaldi, um com
21 anos e outro com 23. E atravessamos esse tempo
todo na luta, na resistência. Imaginem todos a minha
emoção de hoje estar presidindo a Câmara dos Deputados do Brasil.
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Eu faço esse preâmbulo para dizer que eu vivi
todos estes momentos: pré-Constituinte, Constituinte
e pós-Constituinte. Vivi esses momentos nesta Casa,
uma Casa acanhada, humilhada, espezinhada, silenciada, amedrontada. Por que negar? Aquelas vozes
que ecoavam na resistência, no grito e na dor sequer
a imprensa podia expressar ou manifestar, porque
também era censurada pela ditadura.
Não foi fácil viver aqueles tempos que muitos de
nós vivemos. Até que começaram a chegar os movimentos populares já impacientes, intolerantes com
aquilo em que o País havia mergulhado há tantos
anos: o obscurantismo, o terror, o pavor, a cassação,
as mortes, os exílios, tudo aquilo que era a negação
da vocação do Brasil que conhecíamos.
Veio o movimento das Diretas, minha querida Fafá,
que você tão bem simbolizava na emoção e no cântico, enternecendo nossas almas. Depois, logo depois,
a Constituinte. Esta Casa, Câmara, Senado, parecia
a verdadeira e aberta – totalmente aberta – Casa do
povo brasileiro, não apenas pelos seus representantes
legítimos, que já éramos, mas pela presença, como
disse aqui o Presidente Sarney, de milhões de pessoas que, em 20 meses, ocuparam os corredores, os
gabinetes, os plenários, as galerias, as entradas, as
saídas, Brasília.
Vivi aquele momento sob o comando de homens
como Ulysses Guimarães, o maior deles. Citaria outros, Bernardo Cabral, com a sua maior qualidade: a
paciência de ouvir, de interpretar e de saber recolher
as aspirações de tantos ou de quase todos.
Não vou nominar outros aqui, porque poderia fazê-lo, mas o verdadeiro construtor daquela Constituinte
foi o povo brasileiro. E, aqui, quero registrar manifestações que vi, que vivi, das quais participei, aqui e nas
ruas, sem uma agressão sequer, sem uma repressão
sequer, manifestações do bem para o bem. As pessoas
saíam às ruas, vindo para cá, respeitando-se umas às
outras, como se fossem um grande condão de esperança para o Brasil que queria renascer.
E assim se foi, e assim se fez a Constituinte cidadã, que, 25 anos depois, tem enfrentado com sabedoria e com sensibilidade qualquer tipo de arremedo,
de insegurança, de conflito, porque ali estão gravados
princípios.
E por que tantos? Por que a nossa Constituição
é tão densa, é tão intensa, é tão volumosa até em
comparação constrangedora com outros países? Porque, se vivíamos tantos anos na repressão, na falta de
respeito, de cidadania, de direitos, todos eles queriam
colocar naquela Constituição salvadora os seus direitos e as suas garantias, porque ninguém sabia o que
iria acontecer depois. Então todo segmento, em qual-
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quer canto e recanto deste País, o menos ou o mais
expressivo, queria deixar escrito, carimbado, gravado
naquela Constituição o que lhe garantiria, por muitos
e muitos anos, direitos, garantias e deveres.
Encerro estas minhas rápidas palavras, Presidente Renan Calheiros, parabenizando V. Exª pela
sensibilidade de realizar uma sessão tão simples e tão
emocionante ao mesmo tempo. E vou fazê-lo revelando
aqui aos senhores, às senhoras e ao Brasil que está
nos assistindo o seguinte: o Presidente Ulysses Guimarães, ao término da Constituinte, mandou cunhar,
na Casa da Moeda, medalhas de ouro, de prata e de
bronze – e elas não têm mais aquela forma, foram-se;
ficaram como história e como lembrança – para homenagear constituintes, servidores, imprensa, Brasil, a fim
de que cada um levasse para sua casa um pedacinho
pequeno daquele momento de um Brasil novo. Não
conseguiu distribuí-las. A interpretação de uma ação
popular absurda por um juiz equivocado fez com que
elas fossem proibidas de serem distribuídas. Vinte e
cinco anos trancadas no cofre da Câmara dos Deputados. E eu tive o privilégio e a ousadia de mandar abrir
o cofre, aprovar um projeto de resolução e as estou
distribuindo, porque eu sei que era exatamente essa
a vontade e o sonho do nosso inesquecível Ulysses
Guimarães.
Naquelas medalhas ele deixou um documento
e um trecho inédito para o País, que eu agora vou ler
em homenagem a esta Casa, ao Congresso Nacional
e à iniciativa do Presidente Renan Calheiros, Presidente Lula, um trecho do Presidente Ulysses Guimarães, ofertando a medalha que ele ofertaria a tantos
por este País afora.
Lá está escrito, no documento A Constituição
Cidadã:
As medalhas são cunhadas para durar. Duram
como os fatos que celebram. Eis a inspiração
das medalhas que registram a promulgação da
Constituição de 1988. A durabilidade, vaticínio
de prestabilidade [Vice-Presidente Michel Temer]. Leciona a história [escreveu Ulysses] que,
para os avanços sociais, não há retrocesso.
Temporariamente, a violência pode estancá-los,
mas a verdade e o homem triunfam sempre
sobre a tirania. Os progressos emergem e a caminhada prossegue rumo à Justiça. [Escreveu
Ulysses] A marca da Constituinte de 1988 é o
reconhecimento da cidadania para o homem.
[Vejam que tema da época e que tema atual a
nos alertar e a abrir os olhos e a consciência.]
Cidadão é o usuário do desenvolvimento, e o
consumidor dos produtos da civilização, como
educação, saúde segurança, habitação, salário,
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transporte, lazer, com domínio do bem estar,
enfim. Por isso, esta é a Constituição cidadã.
O Governo deve estar onde está o homem, não
o homem correr atrás do Governo longínquo,
em geral inacessível. O Governo não pode revogar a geografia do Brasil. A Constituição, se
não é redentora, é auxiliadora. Não erradica
totalmente as injustiças sociais, mas navega
aceleradamente para esse porto de paz e justiça entre os homens. Não é messiânica. Com
ela, não se resolvem todos os problemas, mas,
sem ela, não serão resolvidos muitos problemas. [Dizia Ulysses] Governar é encurtar distâncias: a distância entre os que não são e os
que são demais, os que não têm e os que têm
demais, entre os párias e os marajás.
Concluía, neste texto, Ulysses Guimarães:
A seguridade, universalidade que cobre a cidade e o campo indistintamente, o que contribui
e o incapaz de contribuir. A política tributária
federalista [que, aos poucos, temos o dever
de resgatar], rumo aos Estados e Municípios,
preferência das incidências fiscais diretas e
pessoais, são as indiretas. Eis algumas das
práticas que comprovam um julgamento, insuportáveis gorduras discriminatórias com que a
sociedade atual vitima milhões de deserdados.
Finaliza Ulysses:
Trabalhamos muito, sem dúvida, trabalhamos
bem, esperamos. Estas medalhas serão a
memória dos serviços institucionais e de confraternização humana prestados pela Constituição de 1988.
Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia
Nacional Constituinte.
Com essas palavras, eu aqui encerro e abro, ao
mesmo tempo, para este Brasil democrático de nossos
sonhos, das nossas esperanças e das nossas certezas.
Muito obrigado, meus senhores e minhas senhoras. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Constituinte e Relator geral da Assembleia Nacional Constituinte, Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL – Meu caro e eminente Presidente Renan Calheiros, peço permissão
para saltar o capítulo de todas as autoridades que se
encontram à mesa, porque eu sei que tenho cinco minutos e espero cumpri-los.
Autoridades civis e militares que aqui se encontram, ex-colegas Constituintes, Senadores, Deputados
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Federais, permitam-me que eu quebre o protocolo, que
já foi tantas vezes aqui quebrado, e cite o meu querido
amigo, Prefeito Arthur Virgílio Neto, que foi Senador
nesta Casa, que me deu a honra de se sentar na cadeira em que eu sentava, e que me deu a alegria de
vir de Manaus só para esta solenidade do seu velho
amigo, ele e o Governador do Amazonas.
E peço também ainda permissão para citar dois
amigos que trabalharam muito comigo na Constituinte,
ambos ligados à profissão, ambos pessoas por quem
tenho muito carinho, que é o Aurélio Wander Bastos
que está ali em cima, simplesmente, e outro, Júlio Antônio Lopes, aqui.
Eu trouxe – a propósito, já que a medalha é em
função do Ulysses Guimarães – o seu discurso.
Ulysses, em verdade, foi o advogado, sempre
advogado, e como advogado ele era o cirurgião plástico do fato, e foi essa cirurgia que ele conseguiu fazer
e ali está ele levantando o exemplar da Constituição,
quando nós saíamos do obscurantismo de uma excepcionalidade institucional para um reordenamento
constitucional.
Eu sei que pouco se falou aqui no Ulysses, e
pouco para permitir que eu falasse um pouco mais,
foi a gentileza dos meus antecessores. E eu rendo as
homenagens, para começar, lembrando que Ulysses,
no seu discurso, discurso que ele intitulou “Estatuto do
Homem, da Liberdade, da Democracia”, quando fez a
promulgação, à página 10, ele diz exatamente o que
nós ouvíamos ali, eu ao lado dele, naquela mesa, todos, os jornalistas que aqui se encontram se lembram
disso, sobretudo, eu dizia a pouco ao Azevedo Lima,
que é daquela altura.
Palavras do Ulysses: “A confiabilidade do Congresso Nacional permite que repita, pois tem pertinência, o slogan [era o que dizia]: ‘Vamos votar, vamos
votar’, que integra o folclore...”
Um belo dia, Mário Covas, que era o Líder da
Assembleia Nacional Constituinte, virou-se para ele e
disse: “Mas vamos votar o quê que eu ainda não consegui?” E Ulysses, com a inteligência dele, lá vem a
história do cirurgião plástico, eu consegui, sem duvida
nenhuma, interpretar o pensamento da maioria que aqui
se encontra. E continuava: “Vamos votar, vamos votar”.
Na página 8, Ulysses faz uma declaração fantástica, como o tempo vai esmaecendo o que ele disse!
Se bem que o Lula citou duas ou três linhas aqui dele,
que também vou repetir: “Tem substância popular e
cristã o título que a consagra: ‘a Constituição cidadã’”.
Interessante isso. O tempo vai passando e se
esquece que o pórtico da nossa Constituição abre
com “o homem”. Todas as Constituições anteriores co-
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meçavam com “o Estado”. Só a esta nossa, de 1988,
deve-se este termo de “Constituição cidadã”.
Diz ele, com muita propriedade, e isto há de ficar,
sem dúvida: “A Constituição certamente não é perfeita.
Ela própria o confessa, ao admitir a reforma”. Mas há
mais. E esse mais é que não foi dito. “Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca”. E aí, vem o resto: “Traidor da Constituição
é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito:
rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a
cadeia, o exílio, o cemitério.”
Ora, o tempo vai esmaecendo, como eu dizia
ainda há pouco. Ulysses fica em uma imagem do velho Ulysses, do cidadão que cunhou esta frase, que
compõe um parágrafo completo:
A Federação é a governabilidade. A governabilidade da Nação passa pela governabilidade
dos Estados e dos Municípios. O desgoverno,
filho da penúria de recursos, acende a ira popular, que invade primeiro os paços municipais,
arranca as grades dos palácios e acabará chegando à rampa do Palácio do Planalto.
Isso aconteceu há pouco tempo. Ulysses parece
que previa que a turba, quando começasse a pleitear,
com aquelas passeatas que são legítimas, que não se
confundem, exatamente, com o quebra-quebra, poderá chegar ao Palácio do Planalto. E quem salvou essa
invasão? As Forças Armadas, quando foi chamado o
Exército para impedir.
E, mais ainda, na sua ideia de sentir o que ele
queria dizer com a moral.
Observem como é que um cidadão, há 25 anos,
fez esse discurso sozinho – aqui não está o Manicardi,
mas, se estivesse, provaria, junto comigo, que no dia
que ele ia ler esse discurso, ninguém o auxiliou. Não
é verdade que o Ulysses se valesse de assessores,
ele previu dizendo isso: “A moral é o cerne da Pátria.
A corrupção é o cupim da República. República suja
pela corrupção impune tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam”. E aí é
que vem a frase: “Não roubar, não deixar roubar, pôr
na cadeia quem roube; eis o primeiro mandamento da
moral pública.”
Não sei o que está se passando por aí, mas algumas pessoas já não dão ouvidos ao que está escrito
aqui, porque se furta e se rouba também, não ouviram
o que o Ulysses disse, mas estou aqui recompondo
a sua imagem. Claro, não com a figura do jurista que
não tenho; não com a roupagem do grande advogado,
mas do brasileiro que também queimou as pestanas,
que muito ajudou a construir um pouco desse pedaço,
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dando, sobretudo, a garantia de noites mal dormidas,
de referências não muito simpáticas, mas a justiça
está aí. Qual é a justiça? A história. A história corrige
as injustiças.
Quando se dizia que esta Casa seria fechada,
que não haveria Constituinte, que a Constituição não
duraria seis meses. Eu li isso no dia 27 de julho. Três
meses, portanto, antes, foi à tribuna e declarou: “Não
viemos aqui para ter medo, viemos aqui para escrever
a Constituição.” E disse a sua profecia: “Esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo.”
Isso é que é uma previsão. Vinte cinco anos decorridos
e cá estamos nós – dentro dos meus cinco minutos,
Presidente Sarney e meu caro Vice-Presidente, querido amigo Michel Temer.
Vou concluir com o que disse Ulysses, no seu
discurso, à página 16, e o faço com certa tristeza, porque foi uma profecia que não gostaria que tivesse se
realizado e ele a fez nesse discurso, são duas linhas;
com elas, encerro essa minha frágil interpretação, não
no sentido da emoção, mas no sentido da valia. Olhem,
observem e vejam duas linhas: “Adeus, meus irmãos.
É despedida definitiva, sem o desejo de [reencontro].”
Nunca mais o reencontro. Ulysses certamente não
morreu, ficou encantado.
Obrigado, meus amigos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Constituinte, Deputado, Ministro do Supremo Nelson Jobim.
O SR. NELSON JOBIM – Sr. Presidente, agosto
de 1988. Exercia eu a Liderança do PMDB, pois Mário
Covas havia entrado no PSDB.
Iniciava-se a sessão às 14h30. Dr. Ulysses dava
a palavra para o pinga-fogo – 14h30, 15h30, 16h30,
17h30, 18h30.
Algum Deputado era chamado do fundo do plenário, chegava lá às pressas para falar, porque não
sabia que tinha que falar, saudava alguém que tinha
morrido, uma família.
Sigmaringa Seixas e José Genoíno, grandes
Parlamentares, diziam para mim: “Mas não vamos
votar?” Aí eu subi à Mesa e disse ao Dr. Ulysses: “Dr.
Ulysses, está na hora, o pessoal está indo embora.” E
o Dr. Ulysses disse: “Jobim, não está na hora de votar.”
Está bem. Desci.
O tempo estava passando – 19h30, 20h30. Oswaldo Manicardi me chamou, eu subi, e o Dr. Ulysses me
disse: “Jobim, chama o povo, que está na hora de votar.”
Então começamos a telefonar para todo o pessoal – descem dos gabinetes. Depois que havia uns
quatrocentos no plenário, eu subi e disse: Dr. Ulysses,
já temos quórum. E ele: “Então está na hora de votar.”
Aí eu perguntei para ele: Mas, Dr. Ulysses, que negó-
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cio é esse de hora de votar? Nós estamos sentados
aqui desde as 14h30. “Jobim, a pauta é complicada.
Foi muito difícil a conversa nossa hoje de manhã. [Nós
nos reunimos todos na manhã na casa de Ulysses.] E
agora está na hora de votar, porque a hora de votar,
quando a pauta é difícil e o Plenário tem essa amplitude, é quando os velhos estão com fome e os novos
querem ver as namoradas.” (Risos.)
Sr. Presidente, eu creio que o ensinamento fundamental do processo Constituinte de 1987/1988 é
de que a democracia não é a busca do consenso. A
democracia é a administração do dissenso e a sua
superação. Tínhamos dissenso naquele processo, tínhamos dissenso com o senhor, Presidente Sarney.
Quantas vezes fui à tribuna para lhe acusar, quantas
vezes nós todos fizemos discursos duros. O próprio
Lula, o próprio PT, que era pequeno, mas barulhento
que era uma coisa incrível.
Todos nós aprendemos, Presidente Sarney, com
o senhor e com o Dr. Ulysses, que aquilo que Ulysses
nos dizia e nos ensinava, aos novos, era absolutamente
verdadeiro. Só os incompetentes e os amadores não
sabem que em política até a raiva é combinada e era
isso que tínhamos, Presidente: a construção de um
processo Constituinte que era exatamente aquilo que
tínhamos para acertar no momento. Tão perfeito e tão
correto foi o processo que assegurou a sua alteração
e as modificações de conteúdo.
Sr. Presidente, como se faz a superação do consenso? Pelo diálogo, pela conversa, pela reunião, pelo
almoço, pela bebida. Tudo nós fazíamos, mas não se
falava só com os amigos. Falava-se principalmente com
os adversários. Acertávamos toda a cena, porque nós
tínhamos um objetivo, tínhamos que fazer uma Constituição. E ao fazermos isso, sabíamos que tínhamos
que renunciar as nossas pretensões e ódios individuais
para sermos exatamente instrumentos de construção
da superação de um dissenso para instalação de um
novo dissenso que o processo histórico nos impõe. E
é isso, Sr. Presidente, que foi o grande ensinamento.
A política, Sr. Presidente, só se faz com diálogo,
com diálogo e com a compreensão e com o acerto da
disputa, ou seja, a combinação da disputa Parlamentar. Foi o Parlamento que fez a Constituição. Não se
fala em Constituição verdadeira, ou boa, ou má; se fala
em Constituição que foi construída exatamente pela
grande conversação que tínhamos e pelas combinações que fizemos para que cada um demonstrasse a
sua função, mas tivesse o compromisso de renunciar
as suas pretensões próprias para construir a grande
solução que foi a Constituição de 88.
Sr. Presidente, o Deputado Michel Temer assistiu essa forma de criação do consenso, a criação do
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consenso em que todos nós nos entendíamos e que
todos nós assegurávamos que cada um mostrasse as
suas tarefas e construísse a sua solução.
Sr. Presidente, foi esse o ensinamento que tivemos em 1987 e 1988.
Creio, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que a
construção do País e a continuidade do processo de
construção do País passa exatamente pela capacidade que tínhamos, à época, de um diálogo constante
com o Supremo Tribunal Federal, com a Presidência
da República e com os Deputados e Senadores. Havia uma interação de diálogos que vivificaram a nossa
construção e o nosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Constituinte e Vice-Presidente da República Michel Temer.
O SR. MICHEL TEMER – Quem fala por último
deve atender a dois pressupostos: o primeiro, a objetividade; e o segundo, a brevidade. Eu espero cumprir
esses pressupostos e, por isso, governador, desde logo,
eu tomo a liberdade de dispensar a menção de todos
os nomes que estão à mesa e que estão neste plenário.
E eu quero, muito rapidamente, em primeiro lugar,
agradecer a gentileza do Presidente Renan Calheiros
de conceder a mim e a tantos esta extraordinária honraria e dizer que a Constituição – sabemos todos – é
a face visível de um Estado constituído, mas a Constituinte é a face visível de um Estado por constituir-se.
E interessante que o Presidente Sarney teve, naquela
oportunidade, a sabedoria política, Presidente Sarney,
e eu digo sabedoria política porque ele praticou, na
verdade, um ato político que era de atender ao clamor
de toda a sociedade que exigia a criação de um novo
Estado brasileiro.
Embora rotulada de emenda constitucional, emenda constitucional não era, porque nenhuma constituição
prevê a sua própria destruição, e a Constituinte ou ela
vem para o bem ou para o mal. No geral, quando surge uma constituição, fruto de um golpe de Estado, ela
vem para o mal, porque vem para trazer os princípios
do autoritarismo.
No caso de 1987 e 1988, a Constituinte veio para
o bem. E eu não preciso reproduzir aqui os vários argumentos que já foram utilizados para revelar a grandeza
do Texto Constitucional. E, às vezes, embora sendo um
pouco repetitivo – tenho dito isto e este fato em vários
encontros –, a nossa Constituição soube amalgamar
a democracia liberal com a democracia social.
Podem perceber, pelo Texto Constitucional, que os
princípios da liberdade individual e pública estão todos
abundantemente previstos no Texto Constitucional. E,
ao mesmo tempo, preceitos enormes, imensos, sobre
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os chamados direitos sociais. E todos nós vivemos este
período que foi o primeiro período pós-Constituição,
em que as liberdades públicas foram exercidas amplamente. Mas, em um dado momento, o povo quis,
isto sim, utilizar-se dos preceitos da democracia social. Quando reiteradamente dizemos que 35 bilhões
de pessoas saíram da pobreza e foram para a classe
média, Presidente Lula, isso significou exatamente a
aplicação das teses constitucionais.
Porque, no geral, nós tínhamos Constituições,
no passado, que também amalgamavam os direitos
liberais com os direitos sociais, mas não se a executava, não se a punha em prática. E, de 1988 para cá,
nós conseguimos colocar em prática a Constituição
Federal com os princípios da mais absoluta liberdade
de um lado e de outro lado com a aplicação dos princípios da democracia social.
E, curiosamente, isto gerou movimentos de rua
que os senhores percebem nestes últimos tempos,
que, Ministro Jobim, Fafá de Belém, fora a parte da
depredação, aqueles que entram no movimento para
desmoralizá-lo, o fato é que, a esta altura, surge a necessidade de uma terceira fase da democracia, que é
a democracia da eficiência. As pessoas querem serviços públicos eficientes; querem um sistema político
adequado, ético, não corrupto. É isso que o povo quer.
Mas quer porque antes se aplicaram os princípios do
liberalismo e, sequencialmente, se aplicaram os princípios da democracia social. E nós temos que atender
a esses pressupostos.
Não foi sem razão que a Presidente Dilma lançou
os cinco pactos governativos: pacto pela educação, pela
saúde, pela mobilidade urbana, pela reforma política.
Foram pactos que atendem a esses pressupostos da
democracia da eficiência.
Não foi sem razão, Presidente Henrique Alves,
Presidente Renan Calheiros, Bernardo Cabral, que, na
verdade, aqui no Legislativo, se produziram rapidamente
projetos que estavam parados nas gavetas, vieram à
luz e foram rapidamente aprovados. Esse é o sintoma
da plena aplicabilidade do nosso Texto Constitucional.
Por isso, eu, de vez em quando, agradeço aos
eleitores de São Paulo e agradeço a Deus a oportunidade que tive de participar da Assembleia Nacional
Constituinte e, especialmente, Renan Calheiros, a
oportunidade que estou tendo, neste momento, Presidente Sarney, ao lado de figuras tão gradas da política
brasileira, de receber esta honraria.
Muito obrigado pela honraria!
Muito obrigado a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra
ao Senador Vital do Rêgo, que, como proponente, en-
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cerrará esta histórica sessão, gostaríamos de agradecer, honrados, a presença do Exmº Deputado Duarte
Nogueira, que, nesta oportunidade, representa o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Gostaria de agradecer também as presenças do
Subchefe do Estado-Maior da Armada, Vice-Almirante
Glauco Castilho Dall’Antonia.
Gostaria de agradecer a presença do Comandante de Operações Terrestres, General de Divisão
Williams José Soares; do Comandante Geral de pessoal da Aeronáutica, Exmº Sr. Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos Terciotti.
Gostaria, mais uma vez, de agradecer as presenças do João Agripino, do Benito Gama, que foram Constituintes; agradecer a presença desse amigo querido
Sigmaringa Seixas – é uma honra muito grande, Sig,
tê-lo aqui no Senado Federal; agradecer a presença da
Deputada Benedita da Silva, que foi da Mesa da Assembleia Nacional Constituinte, e, em cumprimentando
a Benedita, cumprimentar todas as outras Deputadas
e Deputados que estão presentes. Quero agradecer
também a presença honrosa, entre nós, da Verônica
Calheiros, minha esposa de sempre, que colaborou
muito nesse processo de democratização do Brasil.
A Fafá está lembrando aqui, Arthur Virgílio, as
gravatas amarelas. Foi exatamente num almoço de
final de semana, numa feijoada conhecida aqui em
Brasília, que as jovens senhoras dos constituintes decidiram que nós deveríamos ir de gravatas amarelas.
E, naquele final de semana, foram compradas várias
gravatas de crochê, eram cortadas ali, improvisadas,
e aquilo ajudou a dar aquele colorido naquela sessão
também histórica das Diretas.
Eu concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo.
Antes de conceder a palavra ao Vital, eu quero
registrar, com muita satisfação, a presença do Ministro
da Previdência Social, Senador Garibaldi Alves Filho,
e da Deputada Fátima Bezerra.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Presidente, eu prometo inicialmente
a V. Exª e aos demais convidados e homenageados,
caras Senadoras e Senadores aqui presentes, seguir
os três minutos.
Eu tinha, Presidente Lula, Presidente Sarney,
Presidente Michel Temer, um discurso escrito, talvez
estudado, para falar um pouco da história deste dia
e dos últimos 25 anos. Mas, depois de ouvir o Presidente Sarney, eu arquivei a história deste Brasil dos
últimos 25 anos.
Talvez um discurso que falasse da emoção de
ter participado deste processo, mas, depois de ouvir
o Presidente Lula, os protagonistas da nossa Carta, o
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nosso Relator, Bernardo Cabral, o Relator onipresente,
Nelson Jobim, eu também arquivei.
Eu tinha um discurso escrito para falar da emoção
dos jovens daquela época, que estavam esculpindo,
construindo a nossa Constituição, e vendo Cássio, meu
companheiro da Paraíba, e depois de ouvir Henrique
Eduardo Alves, o decano mais jovem do Congresso
Nacional, eu também arquivei.
O que me resta é falar do presente. O que me
resta é apontar um futuro e agradecer a homenagem
que o Senado está prestando neste momento. E com
a medalha que cada um de nós, Senador Raimundo
Lira, carrega no peito por ter participado, ao embalo
e ao canto de Fafá de Belém, e os nossos sonhos,
nós certamente teremos uma responsabilidade ainda
maior a partir desta nova quadra, desta nova década.
Hoje, os filhos da liberdade; hoje, os filhos da plenitude do Estado Democrático de Direito podem ir às
ruas, podem estar presentes, de forma pacífica, nos
quatro cantos deste País.
E quantos de nós, eu, Henrique, netos e filhos
de homens cassados pela ditadura... Henrique teve
três em sua casa, eu tive dois: meu pai e meu avô,
cassados no mesmo dia, Senador Inácio, Governador
Agnelo, pelo arbítrio daqueles tempos negros que não
voltam mais, com a graça de Deus.
A fase, a performance, o espírito desse homem
que quer, ao fazer a homenagem, me lembrar de Tancredo Neves, que foi, certamente, ao lado de José
Sarney e Ulysses Guimarães, um dos grandes atores
desse processo...
Ao terminar, quero dizer, agradecendo a presença
dos senhores, que o Presidente Renan Calheiros vem,
ao longo deste ano, promovendo uma série de seminários e encontros para saudar esta Carta Constitucional tão próxima de nós, tão próxima do povo brasileiro.
Ulysses, que nos deixou um legado, afirmava que não
queria uma Constituinte esquecida nos gabinetes de
Brasília ou exposta nas estantes de nossa Casa. Queria uma Constituinte andarilha, que estivesse na Casa
do povo, que estivesse na mobília, Paim, de cada um
de nós, brasileiros e brasileiras, que temos a honra de
poder representar neste momento.
A todos, muito obrigado por sua presença.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero registrar, e desde já
agradecer, a presença de uma delegação oficial de
Senadores e Deputados da França, da Romênia, de
Portugal, da Alemanha e da Irlanda. É uma honra muito grande tê-los aqui nesta sessão do Senado Federal
neste dia glorioso, quando nós, com a presença do
Vice-Presidente da República, de jornalistas, de artistas, do ex-Presidente da República José Sarney – e
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ex-Presidente desta Casa também –, do ex-Presidente
Luiz Inácio da Silva, comemoramos os 25 anos da
nossa Constituição, que é, de todas as Constituições
democráticas do Brasil, a mais longeva.
Agradeço, mais uma vez, a presença de todos.
Está encerrada a primeira parte da sessão.
(A sessão é suspensa às 14 horas e 14 minutos e reaberta às 14 horas e 27 minutos, sob a
presidência do Senador Mozarildo Cavalcanti.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Está reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao Senador Ruben Figueiró,
pela Liderança do PSDB.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse meu pronunciamento, Sr. Presidente, deveria ter ocorrido quando
da sessão solene em que esta Casa comemorou os 25
anos, o jubileu de prata da nossa Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Ruben Figueiró,
V. Exª está falando na sessão, só que é a segunda
parte da sessão.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Muito obrigado pelo esclarecimento de V. Exª.
Então, eu quero me dirigir aqui, muito embora não
estejam presentes neste momento, às ilustres personalidades que nos honraram com suas presenças aqui
e aos meus eminentes pares Senadores e Senadoras.
O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), pelo nobre Líder desta Casa, Senador Aloysio Nunes Ferreira, concedeu-me a honra pra representá-lo
– digo agora – nesta solenidade nacional e histórica.
Volto no tempo. Há 26 anos, em fevereiro de
1987, quando, ao lado de 558 cidadãos escolhidos
pela confiança de milhões de brasileiros, adentrávamos no plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
tínhamos a certeza de que começávamos a construir
a nova história do Brasil.
Ao longo de 17 meses de intensos debates marcados por uma responsabilidade cívica inédita, preparamos o que consideramos o arcabouço estrutural da
nova vida brasileira, a qual nosso sempre lembrado
Presidente, Deputado Ulysses Guimarães, chamou,
em sua proclamação, de “a Constituição Cidadã”.
Passados 25 anos, afirmo com extrema segurança que atingimos nossos objetivos: conseguimos
lançar as bases de um novo pacto social, rompendo
com o modelo absolutista e semeando os conceitos
da social democracia no Brasil.
Não se desconsideram as críticas que muitos teóricos e cientistas políticos fizeram e fazem à Consti-
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tuição. Compreendemos e aceitamos várias das teses,
mesmo porque a liberdade proporcionada pela nova
Carta aguçou o nosso senso crítico e abriu o saudável
caminho do debate livre e aberto.
A construção coletiva da nova Carta Constitucional tinha por imperativo a superação da carga histórica dos entulhos autoritários existentes até então.
Nada era mais urgente do que colocar em voga os
pressupostos de uma sociedade regida pelo Estado
democrático de direito.
A consagração de conceitos de uma nova sociedade pluralista e aberta permitiu amplitude dos direitos
de participação política e social, sem discriminação e
privilégios. Somos o País que somos hoje graças à
Constituição Cidadã.
É evidente que estamos em processo de construção. Um quarto de século é apenas a fase da germinação de uma história a ser efetivamente consolidada. Estamos ainda aprendendo com nossas próprias
mazelas, mas é inegável que a Constituição de 1988
esteja proporcionando um amadurecimento da sociedade, como nunca houve em tempo algum.
Podemos afirmar que a Carta Constitucional nos
inseriu no rumo seguro da social democracia, conceito basilar de nosso Partido, o PSDB. A busca do justo
equilíbrio entre capital e trabalho inspirou os constituintes, emoldurando nossas aspirações democratizantes
com as necessidades de superarmos as desigualdades
sociais seculares.
Historicamente, devemos lembrar que a social
democracia surgiu a partir de um socialismo que começava a questionar a estatização da economia, ao
mesmo tempo em que acenava com a possibilidade
de erro das predições marxistas.
Nesse aspecto, Sr. Presidente, a força da sabedoria de nossa Constituição é tamanha que, atualmente,
não há partido político que atue fora de seus parâmetros, mesmo que tenha como orientação ideológica e
programática maior ênfase em qualquer dos aspectos
contemplados no texto constitucional.
Eminente Senador Jarbas Vasconcelos, que nos
honra com a sua audiência, a Carta de 1988 tem a sabedoria de colocar o Brasil como um País de economia
capitalista, visto que respeita os princípios gerais da
propriedade privada e da livre iniciativa, mas, ao mesmo tempo, contempla princípios como a função social
da propriedade e a autorização constitucional do Estado para reduzir as desigualdades regionais e sociais.
No último mês de junho, quando o Brasil surpreendeu o mundo com grandes manifestações populares, apresentando demandas das mais diversas, particularizando sonhos, universalizando reivindicações
históricas, colocando as linhas gerais dos rumos que
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desejam para o Brasil, senti naqueles dias a sensação
do dever cumprido como Deputado Constituinte que fui.
Pude, ali, ter certeza de que em 1988 demos
o primeiro passo para a construção de uma nova ordem social. Por isso, analisando a explosão de uma
sociedade que exige mais e sonha com a superação
das desigualdades nas próximas décadas, retorno aos
princípios basilares da social-democracia.
Caberá a nós, Parlamentares que vivenciamos a
elaboração da Carta Constitucional – o “livrinho”, como
costumava chamar o Presidente Eurico Gaspar Dutra,
e ao qual, respeitoso, sempre recorria em instantes de
dúvida para a sua aplicação correta –, insistir numa
profunda reforma do Estado brasileiro, como consequência do fortalecimento do tripé que sustenta a nossa
democracia: liberalismo na economia, fortalecimento
da inclusão social e construção de um Estado que realmente promova o bem comum.
Sinto-me feliz e emocionado em participar desta solenidade por reconhecer que a Carta Magna de
1988 é a mais democrática das nossas Constituições.
Lembro que não houve um anteprojeto pronto –
um prato feito –, sobre o qual devêssemos nos debruçar
no início dos trabalhos. Tudo começou rigorosamente
do zero, em um clima de grande euforia pela recuperação das liberdades públicas, num amplo exercício
de participação popular. O Congresso Nacional nunca
esteve tão fervilhante como naqueles dias.
A par da preocupação constante de assegurar
as liberdades públicas e os direitos humanos, havia o
desejo de muitos segmentos de garantir a inserção na
Carta Magna de dispositivos sobre a vida econômica
e social do País. Era uma forma de buscar perpetuar
essas regras, que, depois, somente poderiam ser alteradas por um quórum elevadíssimo no Congresso.
No plano internacional, a Perestroika de Mikhail
Gorbachev mal havia começado e o Muro de Berlim
ainda estava de pé. Estávamos apenas iniciando o fim
da Guerra Fria, que havia influenciado a vida do Brasil
e do mundo desde o final da 2ª Guerra Mundial.
Não posso deixar, Srs. Senadores, de lembrar que
nós Constituintes nos reunimos pela grandeza cívica
do Presidente José Sarney, que convocou a Nação,
gesto de altitude patriótica que jamais será olvidado.
Tivemos também valiosas contribuições de homens que mais tarde viriam ocupar importantes postos
na vida pública brasileira, como os ex-Presidentes da
República Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio
Lula da Silva. Não posso deixar também de mencionar
os colegas Constituintes que reencontrei agora aqui no
Senado, o Presidente desta Casa, Renan Calheiros, os
Senadores Alvaro Dias, Aécio Neves, Cássio Cunha
Lima, Edison Lobão, Francisco Dornelles, Fernando
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Collor, José Agripino, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Luiz
Henrique, Mozarildo Cavalvanti – Excelência, meus
respeitos –, e Paulo Paim.
Na Constituinte nasceu um novo partido, o PSDB,
cujos membros tiveram destacada participação na
arquitetura do texto básico da Lei Fundamental para
consagrar a justiça social, os direitos da cidadania, a
disciplinação da ordem econômica, o despertar de uma
consciência parlamentarista como sistema de governo,
construindo o seu alicerce em bronze perene.
Lá marcaram pela inteligência, acendrado idealismo e espírito público, Fernando Henrique Cardoso,
Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin, Pimenta
da Veiga, Teotônio Vilela Filho, Arthur da Távola, Jutahy
Magalhães, Mendes Canale, Wilson Barbosa Martins,
esses dois últimos meus conterrâneos, lá do meu mato
Grosso do Sul.
A tese do Parlamentarismo não venceu, mas, convencidos de que a luta valia ser lutada, esse primado
institucional continua sendo o legado maior de nosso
lema, eis que há um fanal a indicar que a vitalidade do
atual presidencialismo de coalizão não tem essência,
tais as decepções que provoca.
Quem sabe, um dia, a sociedade brasileira reconheça o valor do Parlamentarismo – sistema de governo
que substitui com enorme vantagem a nossa prática
política atual. O sonho ainda não acabou... Já declarara
o poeta espanhol Calderón de Ia Barca: “Que toda Ia
vida es sueño, y los sueños, sueños son”.
O sagrado direito ao voto direto para a Presidência da República foi transformado em cláusula pétrea
da Constituição, e se estabeleceu a eleição em dois
turnos na hipótese de nenhum candidato alcançar a
maioria absoluta na primeira votação.
A Constituição de 1988 restaurou também o equilíbrio entre os Poderes da República, que no período
militar teve forte primazia do Executivo. A nova ordem,
em verdade, fortaleceu a autonomia e a independência do Judiciário; estabeleceu prerrogativas fortes ao
Ministério Público para a sua missão de resguardar os
ditames da ordem constitucional, do respeito à função
do Estado e da segurança da cidadania; assim como
ampliou as competências do Legislativo.
A Federação, um mecanismo de repartição do
poder político entre a União, os Estados e os Municípios, foi amplamente organizada, superando a forte
concentração de atribuições e receitas do Governo
Federal, que prevaleciam no regime militar.
Constituía preocupação a busca por uma equânime distribuição dos recursos orçamentários às regiões
do País – as mais carentes. Assim aconteceu com a
ampliação do fundo especial oriundo de recursos do
Imposto de Renda e do IPI. Nela foi incluída a Região
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Centro-Oeste, materializando-se em um saudável benefício para o desenvolvimento econômico de uma região
potencialmente rica de terras ferazes em nosso País.
O resultado está aí: o Fundo Constitucional do
Centro-Oeste permitiu à região tornar-se o maior celeiro agrícola do nosso País, numa efetiva contribuição
ao PIB nacional. Honro-me, Srªs e Srs. Senadores, por
ter sido o autor da emenda que permitiu a inclusão,
no texto da Carta Magna, do Centro-Oeste no fundo
especial, matriz do FCO.
Embora a União tenha conservado, ainda, a parcela mais substantiva das competências legislativas,
ampliaram-se as competências político-administrativas
de Estados e Municípios, inclusive com a previsão de
um domínio relativamente amplo de atuação comum
dos entes estatais. A partilha das receitas tributárias
foi feita de forma mais equânime, sem a prevalência
quase absoluta da União, como no regime anterior.
Mas, reconheçamos, é muito pouco para consagrar o primado da Federação, eis que o Município – mater do sistema – ainda é o primo pobre, sobrecarregado
de encargos desonerados da União e dos Estados.
No plano econômico, é preciso destacar a possibilidade de concessão dos serviços públicos, que permitiu grandes avanços em setores importantes, como
os da telefonia, da exploração do petróleo e do gás e
da energia elétrica, entre outros.
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
personalidades presentes, esta celebração é mais que
justificada. Ouçam a palavra de quem viveu os fatos.
Fizemos a Constituição possível, fizemos a Constituição reclamada pela sociedade, fizemos a Constituição
da ressurreição democrática do País.
Naqueles dias em que nos livrávamos do arbítrio
e da perseguição política, estávamos ébrios de democracia. E queríamos beber mais. Queríamos garantir
aos nossos filhos, netos, à família brasileira, que nunca mais tivéssemos de viver o que tínhamos vivido.
O inolvidável Ulysses Guimarães, na célebre
proclamação em 5 de outubro de 1988, disse – aspas
–: “Mudar para vencer! Muda Brasil!”. Somos todos
nós testemunhas de que o Brasil mudou. Aqui está a
democracia.
Foi assim, com o debate de ideias, olhos para o
futuro e vontade de mudar, que elaboramos a Constituição Cidadã de 1988. Isso há 25 anos e a Nação
dela se orgulha.
Sr. Presidente, essa é a mensagem que o PSDB,
nesta data histórica, rememora à Nação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Senador Figueiró, cumprimentando V. Exª pelo pronunciamento, quero convidá-lo
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a assumir a Presidência, já que sou o próximo orador
inscrito, pelo PTB.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, o eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, pela Liderança do Partido
Trabalhista Brasileiro.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró,
fico muito feliz de estar falando, tendo V. Exª presidindo a sessão neste momento, e dizer que fiquei muito
emocionado com a primeira parte desta sessão, em
que ouvimos depoimentos magníficos.
Quero destacar, sem menosprezar os demais, o
pronunciamento do Senador e ex-Presidente da República – o Presidente que convocou a Constituinte
–, o Presidente Sarney. Um homem que, assumindo
o mandato de Tancredo, tinha, portanto, um mandato
de seis anos, soube negociar, reduzir o seu mandato
para cinco e concordar que os presidentes, daí para
frente, fossem com quatro anos. Então, a ele devemos
muito não só pela convocação, mas pela sua capacidade de articulação durante o período da Constituição.
Comemorarmos os 25 anos da promulgação da
Carta de 1988, os 25 anos da promulgação da nossa
Constituição Cidadã, implica quase necessariamente
o esforço de decifrar o sem-número de significados
que ambos, o texto constitucional e o quarto de século
de sua vigência recém-completados, carregam para a
história da jovem democracia brasileira.
Inicialmente, não custa recordar que, mesmo tendo decorrido um interstício tão pequeno de sua eficácia
normativa, a nossa Constituição atual já se constitui
na segunda mais longeva Lei Fundamental que presidiu o ordenamento jurídico nacional, se, para tanto,
considerarmos os 124 anos da conturbada história do
Brasil República.
Mais importante que esse registro cronológico,
porém, é o fato de que a Constituição brasileira continua forte no coração do povo, circunstância afortunada
que nos permite predizer tratar-se apenas de questão
de tempo para que ela ultrapasse, num importante
quesito da longevidade institucional, o Texto de 1891
e, até mesmo, a Carta Imperial que vigeu por seis décadas e meia.
E toda essa força tem bem sua razão de ser. Se,
como dizem os constitucionalistas, não há Constituição
real quando ela se desobriga de consagrar os direitos
e garantias fundamentais, entre nós temos Constituição, portanto, Sr. Presidente.
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Nesse quesito, a Carta brasileira é uma das mais
avançadas do mundo, e o seu segundo título, que trata
dos direitos e garantias fundamentais, é um farol que
vem continuamente iluminando o processo legislativo,
a ação governamental e a jurisprudência, na concretização das mais diversas modalidades de direito ligadas ao indivíduo, à coletividade e ao conjunto amplo
da sociedade brasileira.
Assim, não temos uma Carta Cidadã apenas
como uma referência simbólica, ainda que inspiradora
a referência, nem como uma ficção afetiva, produto,
talvez, da esperada alcunha que lhe pregou o Presidente Ulysses Guimarães, naquele já distante 5 de
outubro de 1988.
Longe disso, a Constituição brasileira tem se mostrado uma efetiva força na construção da cidadania há
um quarto de século, transformando para muito melhor
as relações sociopolíticas em nosso País.
Do ponto de vista da promoção do federalismo, por
sua vez, faz ela jus à tradição constitucional republicana
brasileira, primando por estimular o aperfeiçoamento
da convivência dos diversos membros da Federação e
o paulatino aperfeiçoamento dos instrumentos de estímulo ao equilibrado desenvolvimento entre as regiões,
ainda não alcançado. Entre esses instrumentos, cito a
elevação, ao status de Estado, dos Territórios Federais
existentes à época, Amapá e Roraima.
Nesse aspecto, inclusive, permitam-me que eu
recorde, Senador Ruben Figueiró, a emoção que me
tomou quando, jovem Deputado Constituinte pelo então Território Federal de Roraima – participando do
evento síntese do esforço constitucional, na cerimônia de promulgação pude testemunhar a elevação de
minha terra à condição de Estado Federado. E isso,
Srªs e Srs. Senadores, no mesmo instante em que
o Brasil, por força da deliberação daquela magnífica
Assembleia, varria para os desvãos da história os últimos vestígios do autoritarismo político, e iniciava sua
jornada de amadurecimento no difícil, mas luminoso
caminho da democracia.
Roraima nasceu, portanto, no mesmo instante, do mesmo ato por meio do qual o Brasil renascia
para a vida democrática, motivo por que, seja como
Parlamentar, seja com cidadão, rendo graças a Deus,
rogando que Ele dê felicidade e prosperidade a esses
seres que nasceram juntos: o Estado de Roraima e a
redemocratização do País.
Não temos um sistema político-institucional pronto e acabado. Longe disso, na verdade. Mas hoje, ao
contrário do passado, a participação da opinião popular
é grande na governança da Nação. Os mandatários,
por bem ou por mal, são obrigados a se submeter
aos desígnios daqueles que representam, sob pena
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de perderem substância política e desaparecerem da
cena institucional.
É também livre a manifestação da opinião – ao
contrário do que ocorre em várias regiões do mundo
– e a alternância no poder ocorre na justa medida da
manifestação irrecusável das urnas. Por toda parte,
floresce o poder mobilizador da sociedade civil organizada e, por fim, embora com urgentes necessidades de aprimoramento, as estruturas de acesso e de
manutenção no poder amadurecem a cada mandato
eletivo, o País vai se acostumando às vantagens de
um período continuado de normalidade e de estabilidade das regras do jogo democrático.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, esta comemoração de hoje ultrapassa o mero registro do simbólico.
A Constituição da República Federativa do Brasil não
nos deu nada que já não fosse nosso, mas o seu surgimento foi a condição mesma para que se abrissem,
ante as perspectivas de futuro do povo brasileiro, todas as oportunidades, todas as possibilidades, toda a
esperança. E é para sustentar tal afirmação que junto
a minha voz à de todos que aqui já se pronunciaram e
a daqueles que ainda venham a se pronunciar.
Eu quero, ao encerrar, Sr. Presidente, com muita
alegria, registrar aqui presentes as minhas duas filhas
– o meu filho mais velho não pôde vir, está lá em Roraima. Elas vieram para cá crianças ainda, em 1983,
quando eu fui eleito pela primeira vez Deputado, depois,
em 1986, reeleito inclusive para ser constituinte. Eu as
convidei, de modo especial, para me lembrar de uma
época em que os filhos eram crianças e eu, um adulto
jovem ainda, tive o prazer de participar da elaboração
desta Carta, que como falei, nasceu num momento
histórico, num momento da redemocratização do País.
Portanto, eu não poderia permitir que persistisse
na organização federal a figura de Território Federal,
que nós vivemos durante 45 anos, porque era um modelo antidemocrático. Os governadores eram nomeados. E lá nós tivemos três etapas, Senador Collor. O
primeiro Governador foi indicado, diretamente, pelo
Presidente Getúlio Vagas, que foi quem idealizou os
Territórios Federais, com a sua visão de estadista de
longo prazo. Depois, passamos por uma etapa em que
os governadores de Rondônia eram indicados por um
Senador do Maranhão, Vitorino Freire. Depois, veio a
época dos militares, e aí se dividiram os três Territórios,
Rondônia, Amapá e Roraima, pelas Forças Armadas.
O Amapá, deve ser porque tem mar, ficou com Marinha. Rondônia, elevada a Estado antes da Constituição – eu ainda era Deputado – ficou com o Exército;
e Roraima, como era o mais distante e não havia nem
rodovia para lá, ficou com a Aeronáutica.

489

Outubro de 2013

Passamos, portanto, esses vinte e poucos anos
com esse tipo de modelo que desconsiderava a presença tanto dos nascidos lá como os que foram para
lá, como os meus pais e meus avós. Simplesmente
essas pessoas que lá estavam não eram levadas em
conta por ninguém, até porque a grande maioria dos
governadores que foram para lá eram pessoas que
nunca tinham estado por lá. Ou diziam que tinham ido
cumprir uma missão, ou diziam que estavam ali atendendo o pedido “a” ou “b”.
Portanto, eu não poderia deixar de registrar esta
feliz coincidência da redemocratização do País e da
transformação numa democracia do meu querido Estado de Roraima.
Pergunto ao Senador Jarbas Vasconcelos se deseja fazer um aparte.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco Maioria/PMDB
– PE) – Não, obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) –
Então, Sr. Presidente, eu quero encerrar minhas
palavras dizendo que para mim, realmente, como filho
de Roraima, comemorar esta data 25 anos depois de o
nosso Território ter passado a Estado é uma felicidade
enorme e uma imensa honra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró (Bloco da
Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos a V. Exª,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Governo/
PCdoB – AM) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró (Bloco da
Minoria/PSDB – MS) – Quero distinguir a presença das
jovens filhas do Senador Mozarildo Cavalcanti e dizer
a vocês, jovens, que seu pai é orgulho para o Senado
da República.
Eu gostaria de esclarecer aos Srs. Senadores
que nós estamos concluindo a segunda parte da sessão especial, que presta homenagem à Constituição.
Pela ordem de inscrição, o próximo orador é a
Senadora Ana Amélia e, logo em seguida, o eminente
Senador e ex-Presidente da República Fernando Collor.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Sr. Presidente, eu perguntaria a V. Exª
se, com a permissão, a anuência, da Senadora Ana
Amélia, V. Exª me daria um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró (Bloco da
Minoria/PSDB – MS) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Sem revisão do orador.) – Presidente, é
para registrar a minha estranheza com a conduta da
Casa no dia de ontem.
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Vi, pelos jornais, que havia sido decretado ponto
facultativo, o que, no fundo, é uma verdadeira anomalia:
se decreta ponto facultativo porque não quer assumir
que vai dar um feriado. Evidentemente, ninguém vai
trabalhar em ponto facultativo. Concomitantemente, a
Mesa convoca uma reunião para segunda-feira, e a
gente chega aqui e encontra a Casa acéfala.
Para não dizer que estou inventando, o Jornal
do Senado, Senadora Ana Amélia, traz os discursos
proferidos na sexta-feira. Eu, por exemplo, falei ontem,
e é como se não tivesse existido o discurso. Foram publicados os discursos feitos na sexta-feira.
Aqui, a sessão em que se presta contas e os Senadores prestam contas também não funcionou. Não
havia os jornais que o gabinete manda apanhar. Ou
se faz uma coisa, ou se faz outra. Se se está tentando
recuperar a imagem do Senado, o que eu acho justo,
não é dessa maneira. Não se procede dessa maneira
de se decretar ponto facultativo e, ao mesmo tempo
realizar uma sessão, quando a Casa não funciona.
Aqui funcionava ontem o cafezinho, que, como
sempre, funciona – e funciona bem –, a Taquigrafia
e outras coisas, mas o fundamental, o essencial da
Casa não funcionava por conta de uma atrapalhada.
Se existem as trapalhadas aí fora, aqui, ontem,
foi exercida, praticada uma de haver uma sessão do
Senado Federal, do Senado da República, e, ao mesmo tempo, se decretar o ponto facultativo.
Eu espero que isso não se repita mais, porque isso
depõe contra a tradição e contra a história desta Casa.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, o Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa
Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa, apesar de
estarmos ainda na continuidade da sessão solene em
homenagem aos 25 anos da Constituição brasileira,
recolhe as palavras de V. Exª, pegará as notas taquigráficas e encaminhará à Presidência, especialmente
ao Presidente Renan Calheiros.
E passo a palavra, com muito prazer, à nossa
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente desta sessão, Vanessa
Grazziotin, Srªs e Srs. Senadores, foi uma cerimônia,
na primeira parte, extremamente simbólica, significativa, até pela presença aqui de muitos ex-Presidentes
da República – o ex-Presidente José Sarney, o Presidente Lula, o Presidente Fernando Collor –, do Relator
da Constituição de 88, Bernardo Cabral, do Ministro
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Nelson Jobim, de constituintes da nomeada de Renan
Calheiros, Michel Temer, Henrique Eduardo Alves, e
de um homenageado muito especial, porque, para
mim, como jornalista, é muito caro, o jornalista Rubem
Azevedo Lima.
E, evidentemente, nesta cerimônia aqui, com
a musa da Constituinte, a estimada Fafá de Belém,
falou-se muito numa figura que já não está mais entre
nós, mas que teve, incontestavelmente, um papel decisivo ao qualificar a Constituinte ou a Constituição de
cidadã. Refiro-me a Ulysses Guimarães, o timoneiro
da Constituinte de 88.
A democracia plena e incontestável, Srª Presidente, a liberdade de expressão e a associação, o
desejo de progresso econômico, o resgate da justiça
social eram, naqueles dias de 88, ideias e aspirações.
Depois de 25 anos, não são mais letra morta, mas o
espírito vivo nas consciências de todos. Por isso estamos celebrando.
Festejamos, com muito entusiasmo, os 25 anos
da Constituição, porque acreditamos que este é o seu
primeiro quarto de século. O maior símbolo da liberdade em nosso País é a crença coletiva de que a sua
história avançará mais, no presente e no futuro, e que
as novas gerações terão a chance que hoje temos:
manter o protagonismo da sociedade na construção
de um País verdadeiramente livre e democrático.
A Carta de 1988 empoderou o povo.
Esses 25 anos, na verdade, passaram muito rápido, tão rápido que quase não percebemos. Ainda
assim, vimos as mudanças fundamentais que aconteceram em nosso País, Presidente Collor, quando V.
Exª declarou lá fora, em Bonn – eu estava lá –, que os
nossos carros eram carroças. Isso pode parecer pouco, mas é muito. Houve uma revolução na abertura da
economia, que era, até então, muito fechada. Nossa
democracia se consolidou, para além de todas as dúvidas, no continente e no mundo. Nossa estabilidade
política é contemplada e admirada com respeito por
nossos aliados de ontem e também de hoje.
Muitos foram os caminhos abertos. Por eles nós
chegamos à democracia plena, à estabilidade econômica – conquistada pelo ex-Presidente Fernando
Henrique –, ao respeito aos direitos das minorias e
aos contratos – o Presidente Lula assinou uma carta
dirigida aos brasileiros para dizer que iria respeitar os
contratos –, à alternância no poder em todos os níveis
de governo. Essas são conquistas que só as grandes
democracias podem sonhar, como mostrava aqui o
Presidente José Sarney – tão tolerante que foi no exercício da Presidência, que convocou a Constituinte em
1985, que foi instalada em 1987.
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Dentre todas as liberdades sonhadas e conquistadas, nenhuma talvez seja tão fundamental e
tão exemplar, na Carta de 1988, como a liberdade de
expressão, Presidente Fernando Collor – e falo porque V. Exª, como eu, entre outras coisas, é jornalista.
Antes mesmo do voto, vem a voz, e a voz tem
poder. A voz que se queixa da injustiça, depois protesta nas ruas e, por fim, é ouvida nos parlamentos.
Há poucos meses, a propósito, a sociedade brasileira foi novamente levada, pela voz livre de milhares de manifestantes, a ocupar as ruas de capitais e
cidades do interior.
Naqueles primeiros dias de Constituinte, lembramos bem, como parecia perigosa e frágil essa liberdade. Conhecemos bem a história, a nossa e a dos
outros. Sabemos da voz tentadora daqueles que se
apresentam como líderes, que tanto gostam de falar
pelos outros. Conhecemos a índole dos que falam alto,
não porque estejam revoltados, mas porque querem
calar os demais.
É esse o meu temor hoje, quando o vandalismo,
a selvageria, a destruição e a violência contra o patrimônio público e privado são as armas usadas por
manifestantes ensandecidos que não querem diálogo
nem soluções para demandas sempre legítimas. Essa
não é, decididamente, como muito bem manifestou o
Presidente Lula, a democracia que queremos. Parabéns
ao Presidente Lula, aliás, por ter dito isso e criticado
o uso das máscaras para se esconderem, para dar o
anonimato àqueles vândalos que destroem.
Pela primeira vez em nossa história, contudo, a
intenção de uma Assembleia Nacional Constituinte
era começar do zero, enfrentar todos os riscos, dar a
todos os brasileiros a chance de serem ouvidos, como
tão bem pregou o Presidente José Sarney. Esse era
o espírito também generoso que se espalhou pela legislação partidária, pelos regimentos da Assembleia
Nacional e do Congresso, pelas amplas comissões temáticas e de sistematização: dar a todos a chance de
serem ouvidos, especialmente as minorias, voz para os
analfabetos, para os maiores de 16 anos, que tiveram
direito ao voto – agora, deviam ter direito também à
maioridade penal, porque é um direito de cidadania na
sociedade em que nós estamos vivendo, pelo menos
esse é o meu ponto de vista. É um protagonismo real
transformado em lei, não retórico.
O País talvez tenha pagado um custo por tantas
discussões, por tantos debates, por tantas divergências e por muitas convergências. Muitos temeram pela
estabilidade do Governo, mas Ulysses Guimarães nos
lembrou de que ingovernável é a fome e a miséria;
todo resto pode e precisa ser governado pelo diálogo
e pela responsabilidade.
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A Constituinte terminou, a Carta foi promulgada,
e nossa democracia seguiu o seu curso, em busca de
dias que se revelam sempre melhores. Avanços e recuos, mas sempre avanços.
Quando, hoje, assistimos pela TV às sessões ao
vivo da Câmara, daqui, do Senado, das Assembleias
Legislativas e mesmo de algumas Câmaras Municipais, das cortes superiores dos tribunais, em tempo
real, nem nos damos conta do quanto devemos isso
ao espírito da Carta de 1988.
Hoje, quando lutamos no Congresso pelo voto
aberto nas votações, sem temer pressões de governos
ou das ruas, nem nos damos conta de que estamos
trilhando pelo caminho aberto, pelo espírito também
daquela Carta escrita há um quarto de século.
Nada deve ficar oculto. Tudo deve ser dito e feito
às claras, diante do povo, e o povo deve continuar a
ser ouvido, a ser vigilante, um diálogo agora exaltado e multiplicado pelas redes sociais, ferramenta que
tem contribuído muito para o protagonismo individual
e coletivo.
Falo com muito entusiasmo sobre a liberdade de
expressão, porque sou Senadora do Rio Grande do
Sul, mas toda a minha vida profissional foi dedicada
à informação e à comunicação, Senadora Vanessa.
Por vezes, pensamos que a liberdade de expressão é
apenas uma necessidade política, mas quero dizer que
esta é apenas uma parte da história, meu estimado e
grande Líder Francisco Dornelles, que, na sessão inicial, foi homenageado e que eu represento com enorme alegria. É o que eu penso sobre isso.
O político e o jornalista, em seu trabalho, certamente precisam da liberdade de expressão, mas
também a mulher vítima da violência doméstica ou
da discriminação no trabalho, temas tão caros para V.
Exª, Senadora Vanessa.
O cidadão que é mal atendido no posto de saúde
ou na delegacia de polícia e que precisa de remédio
também precisa de liberdade de expressão.
Quem vive sob ameaça de violência, cidadão ou
juiz, homem de bem ou policial, precisa da liberdade
de expressão.
Os que têm algum conhecimento relevante para
a sociedade precisam da liberdade de expressão.
Os que têm medo, os que sofrem, os que estão
esquecidos, os velhos e os jovens, todos nós precisamos da liberdade de expressão.
Daí o meu orgulho com o meu envolvimento com
este processo constituinte. Eu não era Deputada nem
Senadora, nem mesmo pertencia ao mundo da política.
Eu estava participando, narrando como jornalista, ao
lado do grande homenageado, hoje, Rubem Azevedo
Lima, os passos trilhados na construção da Carta de
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88 pelos Constituintes, hoje merecidamente homenageados por indicação do Presidente, Senador Renan
Calheiros, iniciativa do Senador Vital do Rêgo, pelos
movimentos sociais e pelos setores produtivos deste
imenso e diversificado País.
Naqueles dias, como em qualquer tempo, quando
se discutia a relação entre política e informação, entre
Governo e imprensa, surgiu a tentação da chamada
regulação social.
A liberdade de expressão é uma liberdade muito
inconveniente e incomoda algumas figuras de todos
os matizes e setores, alvos de alguma denúncia. Tem
sempre alguém achando que sabe o que é melhor
para a liberdade dos outros. Nenhum obstáculo, contudo, prevaleceu.
Por isso, guardo muitas e boas lembranças das
reuniões com lideranças de expressão, então e agora,
diretamente envolvidas com esse debate; nomes que
pertencem à história do Brasil, como Bernardo Cabral,
que aqui esteve; Nelson Jobim, Delfim Netto, Miro Teixeira, como eu, jornalista.
Em matéria de liberdades, o texto da Constituição
brasileira certamente é hoje menos relevante do que o
espírito que prevaleceu nos últimos 25 anos. São poucos os países que contam com o ambiente de liberdade
como o que é vivido no Brasil. Isso não pode mudar.
Um breve exame da situação de nossos vizinhos
da América Latina é suficiente para constatar uma
perigosa realidade, quando se trata de liberdade de
expressão.
Graças a esse espírito de liberdade, quando a
internet chegou ao Brasil, já chegou livre, incontrolável, intributável, fora de qualquer marco. E agora estamos tendo a oportunidade de fazer este marco legal,
trazendo ainda mais oportunidades de protagonismo
para os que eram livres, ampliando o efeito das campanhas eleitorais, tornando os brasileiros líderes em
participação nas redes sociais mundiais.
Esses fatos podem parecer aos mais jovens coisas corriqueiras e inevitáveis, afinal nasceram com
eles, aprenderam as novas tecnologias desde os primeiros anos de vida. Mas essa liberdade é o fruto de
decisões tomadas há 25 anos; esses 25 anos que hoje
comemoramos.
Não venho aqui afirmar que a Constituição de
88 é uma obra perfeita, nem mesmo no campo da liberdade de expressão. O número de vezes em que foi
objeto de emenda fala por si mesmo.
Nesse aspecto, as medidas provisórias também
merecem ser mencionadas. Instituídas pelos Constituintes para servir a um Governo parlamentarista,
elas se transformaram num instrumento poderoso, um
verdadeiro cheque em branco, conferido ao chefe do
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Poder Executivo. Nesse primeiro quarto de século, as
medidas provisórias limitaram as atribuições do Poder
Legislativo e comprometem, no meu juízo modesto, a
própria democracia e o equilíbrio dos Poderes, Presidente Collor. Exigiram e exigem ainda hoje um grande
esforço de reforma, na busca do melhor equilíbrio entre
as prerrogativas dos poderes republicanos. Nós, aqui
no Congresso, somos sufocados, diária e constantemente, pelas medidas provisórias.
A reforma da Constituição é um tema que vem
e vai ao sabor da conjuntura e também, às vezes, de
Governos. Vez por outra, ouvimos sugestão de novas
Constituintes, embora a atual tenha só 25 anos.
Todos nós sabemos dos riscos dessas iniciativas.
A experiência com a liberdade de expressão, defendida na Carta de 88, mostra como é necessário deixar
o tempo – e o tempo é o senhor da razão – fazer o
seu trabalho.
Nós passamos; as leis ficam. As tecnologias mudam e estão mudando cada vez mais – e mais rapidamente, mais radicalmente. Antes, poucos falavam e
muitos ouviam; hoje, o cenário se inverte. Por isso, o que
não se pode mudar é o compromisso com a liberdade.
Nesse aspecto, o espírito de 1988 revelou-se
fecundo, e a árvore, como já se disse, é conhecida
por seus frutos.
Muito obrigada, Srª Presidente.
Muito obrigada, Srªs e Srs. Senadores.
Especialmente, muito obrigada aos telespectadores da TV Senado e aos ouvintes da Rádio Senado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimento a Senadora Ana Amélia pelo brilhante pronunciamento.
Esta sessão, que damos continuidade neste momento, é extremamente significativa.
Chamo, com muito prazer, para fazer uso da palavra, o Senador Fernando Collor de Mello, ex-Presidente da República, que não pôde estar no momento
inicial desta sessão, porque teve compromissos fora
e só agora chega e se pronuncia.
Isso é muito importante para o registro da história, Senador Presidente.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e
Força/PTB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Muito obrigado a S. Exª, Presidente desta sessão, a Senadora Vanessa Grazziotin,
lamentando o atraso a que fui submetido e não ter podido comparecer à primeira parte desta sessão.
Mas, Srª Presidente Vanessa Grazziotin, Srªs e
Srs. Senadores, a história do Brasil revela que nossas
oito Constituições Federais materializaram-se em instituto jurídico como motivação, resposta ou remédio de
conformação às instabilidades políticas, mesmo nos
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casos em que não houve mudança do sistema de governo ou do regime político.
Assim sucedeu na Independência do País, em
1822, com nossa primeira Constituição, em 1824,
outorgada pelo então Imperador. Da mesma forma,
a Proclamação da República, em 1889, nos legou a
Carta Magna de 1891. O fim da República Velha com
a Revolução de 30 deu origem à Constituição de 1934,
e, em sequência do Estado Novo, decorreu a Carta de
1937. A redemocratização do País, com a deposição
do Dr. Getúlio Vargas, em 1945, propiciou a Constituição de 1946. O período do Governo Militar, a partir de
1964, e o recrudescimento político por meio dos atos
institucionais resultaram na Constituição de 1967 e,
mais adiante, na Emenda n° 1, de 1969. Por fim, o novo
processo de abertura política, a partir da segunda metade da década de 1970, culminou, em 1985, com a
posse de um novo mandatário civil, o Presidente, hoje
Senador, José Sarney.
Ciente da tarefa que lhe cabia naquele processo
de transformação política e de retomada da estabilidade das instituições democráticas, o Presidente Sarney,
logo em maio de 1985, encaminhou ao Congresso
Nacional a Emenda Constitucional 25, adotando uma
série de medidas preparatórias para a convocação
da Assembleia Constituinte, formalizada depois pela
Emenda 26, de 27 de novembro de 1985, e que seria,
mais tarde, a responsável pela elaboração da nova
Constituição Federal, a de 1988. Para tanto, imbuído
da nova ordem política e social que se avizinhava,
contou com o incondicional apoio, cada qual em sua
área de atuação na época, dos Srs. Presidentes Luiz
Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso.
Passados 25 anos de sua promulgação, nossa
atual Carta Magna, a segunda de maior vigência e duração no período republicano e a terceira de nossa história, trouxe o País de volta à normalidade institucional
e à consolidação da democracia reconquistada. Esse
crédito tem motivação assentada em um dos aspectos
mais importantes do processo de elaboração adotado,
de forma ímpar, na Constituinte de 1987/1988: o fato
de ter sido a primeira Constituição brasileira formulada
integralmente de baixo para cima, sem um anteprojeto
obrigatoriamente a ser seguido e, menos ainda, sem
a imposição de um comando ideológico.
Sob a liderança firme, ponderada e a visão conciliadora de Ulysses Guimarães – que hoje empresta
seu nome à honrosa medalha com que fomos condecorados por iniciativa de S. Exª o Senador Vital do
Rêgo e apoiada por S Exª o Presidente desta Casa,
Senador Renan Calheiros –, a Constituinte definiu
em seu regimento o modelo dos trabalhos a partir de
subcomissões temáticas, com a participação de per-
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sonalidades públicas e entidades da sociedade civil,
reunidas depois em comissões, também por afinidade
de temas. Finalmente, deu-se a incumbência maior à
Comissão de Sistematização dos diversos textos aprovados pelas comissões, que resultaram o projeto da
nova Constituição.
A resultante dessa inédita sistemática foi a aprovação de um texto, comprovadamente o mais democrático e representativo das Constituições brasileiras.
Por isso mesmo, impôs-se necessário ser extenso, diversificado e, em muitas passagens, demasiadamente
detalhado. Não obstante, são componentes que em
nada desmerecem seus objetivos, sua missão.
Como oportunamente assevera o jurista José
Afonso da Silva,
[...] a Constituição de 1988 não é a Constituição ideal de qualquer grupo nacional. Talvez
suas virtudes estejam exatamente em seus
defeitos, em suas imperfeições, que decorreram do processo de sua formação lenta, controvertida, não raro tortuosa, porque foi obra de
muita participação popular, das contradições
da sociedade brasileira e, por isso mesmo, de
muitas negociações.
É este, Sr. Presidente Casildo Maldaner, Srªs e
Srs. Senadores, o retrato mais fiel e ao mesmo tempo
o mais admirado de nossa Lei Maior.
Foi dentro desse espírito de efervescência democrática permitido pela nova Carta que tive a honra,
o orgulho e a responsabilidade de ter sido o primeiro Presidente da República eleito pelo voto popular
sob a égide, o conceito e o disciplinamento da nova
Constituição. Nela se previa a realização, logo no ano
seguinte, em novembro de 1989, de eleições livres e
diretas para Presidente da República, depois de 29
anos de privação da sociedade brasileira na escolha
de seu principal mandatário. Foi com a aura da reinauguração democrática que, ao tomar posse, prestei o
juramento de fidelidade à Constituição, o qual cumpri
por completo, notadamente nos momentos mais agudos de minha gestão.
São inúmeros, unânimes e uníssonos os testemunhos de agentes públicos, políticos e analistas que
vivenciaram de perto aquela época. Todos comprovam
que, mesmo com o poder que detinha em mãos, jamais,
em circunstância alguma ou sob qualquer pretexto, interferi na condução do processo de meu afastamento
da Presidência da República, a começar pelo regular
curso dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Acatei integralmente todas as demandas políticas e sociais. Preservei o livre e perfeito funcionamento
das instituições democráticas, especialmente em rela-
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ção a este Parlamento, e em particular no que tange
aos princípios constitucionais da separação, da independência e da harmonia entre os Poderes da União.
Honrei a democracia, postando-me sob a primazia
republicana, mesmo nos momentos mais conflituosos.
Recusei a adoção de subterfúgios políticos e propostas de ações salvadoras por instrumentos extremos
de poder ou por atos de exceção. Respeitei as regras
jurídicas vigentes, em contraposição e a despeito de
interpretações legais distorcidas, de cerceamentos de
ampla defesa, de desrespeitos a formalidades e procedimentos essenciais e de atropelos regimentais a
mim impostos, mesmo que tácita ou expressamente.
Relutei contra a injustiça e as agruras tão somente na
seara jurídica, até que a verdade fosse recomposta,
dois anos depois, com a minha absolvição pela mais
alta Corte de Justiça do País. Em síntese, Sr. Presidente, procurei a cada instante, diante de cada ato
daquele processo, incorporar por completo a essência
democrática de nossa Constituição Federal e agir sob
o comando de sua verdadeira natureza e concepção.
Afinal, como primeiro Presidente da República a jurá-la na posse, cabia-me a redobrada responsabilidade
de não tisná-la sob qualquer pretexto, mesmo sendo
alvo das mais insólitas campanhas.
Posso afirmar, portanto, que o processo de impeachment a que fui submetido, com minha participação
direta e isenta, serviu para consolidar a Constituição,
então com apenas quatro anos de vigência.
Produto de uma ordem constituinte e fruto de
engenharia política, a Carta de 1988 consiste, hoje,
numa obra jurídica íntegra, densa, porém inacabada.
De minha parte, no exercício da Presidência da
República, sancionei uma série de importantes leis
regulamentadoras da Constituição, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e o Regime Jurídico Único
dos Servidores Públicos Federais, dentre outras. Porém, resta ainda à nossa responsabilidade lapidá-la
e coroá-la com a promoção de aproximadamente duzentas regulamentações pendentes. Somente assim
creio que teremos nossa Carta Magna definitiva e integralmente aplicada.
Por fim, Sr. Presidente Casildo Maldaner, Srªs
e Srs. Senadores, aos condecorados por esta Casa,
hoje, com a Medalha Ulysses Guimarães, a todos
aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram
com nossa reedificação democrática e, principalmente,
à sociedade brasileira e suas instituições, deixo aqui
registrada minha sincera congratulação pelos 25 anos
de nossa Constituição cidadã.
Muito obrigado a todos.
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Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
(Soa a campainha.)
Durante o discurso do Sr. Fernando Collor, a
Sra. Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as palavras do
ex-Presidente Fernando Collor, que aliás, foi o primeiro
após a implantação da Constituinte, em 1988, e que fez
um histórico, desde o tempo do Império, das diversas
Constituições que sobrevieram, até essa última, em
sequência, passamos a palavra à eminente Senadora
Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros
e companheiras.
Sr. Presidente, penso que, pela importância, pelo
significado e pelas presenças que tivemos logo cedo,
no início desta sessão, não poderíamos deixar – nós,
Senadoras e Senadores – de vir aqui tecer alguns comentários e também participar deste momento solene,
tão importante para o nosso País, para o Parlamento,
mas, sobretudo, para a população e para a democracia brasileira.
Sr. Presidente, hoje, pudemos, aqui neste plenário,
reencontrar pessoas muito importantes, pessoas que
não foram citadas, que não compuseram a mesa, mas
que ajudaram a escrever essas novas páginas da história da democracia brasileira e da participação popular.
Eu quero aqui dizer que, com muita alegria, Senador Maldaner, encontrei pessoas através das quais
também espelhei a minha participação na política
brasileira. Uma dessas pessoas foi Dirceu Carneiro,
Senador Casildo Maldaner.
Dirceu Carneiro, ex-Parlamentar, Senador, ex-Prefeito da cidade de Lages, foi um Parlamentar que
ousou, que teve a coragem, ainda no período do regime militar, de estabelecer, numa cidade importante
do Estado de Santa Catarina, como é Lages, uma administração diferenciada, uma administração em que
as pessoas, a população tinham efetivamente um importante canal de participação.
Então faço essa citação de início.
Sr. Presidente, também venho à tribuna porque
entendo que precisamos, todos nós, cada qual, lembrar – e todos lembramos de formas diferentes – de
um pedacinho do que foi a nossa história. Eu não fui
Parlamentar constituinte, mas fui uma cidadã brasileira,
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uma jovem brasileira à época, que tantas vezes veio a
Brasília participar de lobby – seja a favor das mulheres, da educação – e reivindicar também melhorias e
avanços para nossa sociedade.
A Constituição – a Constituinte, a Assembleia
Nacional Constituinte – de 1987/1988 já dispõe de sua
fortuna crítica. Temos análises de toda a procedência
sobre os mais variados aspectos do movimento que
refundou o ordenamento jurídico da Nação, apoiadas,
muitas delas, em relatos dos próprios protagonistas.
A experiência da Assembleia Nacional Constituinte propiciou a eliminação dos entulhos autoritários,
consagrando, no plano jurídico, a redemocratização e o
retorno do Estado de direito. Fazia, assim, tábula rasa
do passado, mas, portadora de futuro, anunciava os
fundamentos dos novos tempos do Brasil democrático, descortinando profundos processos de alteração
da ordem institucional.
Nessa encruzilhada entre passado e futuro, discutia-se a inserção da mulher no ordenamento jurídico nacional.
E eu aqui venho à tribuna, Senador Mozarildo Cavalcanti, exatamente para relembrar esse aspecto. Nós
assistimos, no filmete que foi colocado, a uma participação muito contundente das mulheres: “mulheres unidas
jamais serão vencidas”. Entretanto, precisamos falar
mais desse que foi um dos principais movimentos organizados durante a Assembleia Nacional Constituinte.
As mulheres, à época, lutavam, dentro desse
novo ordenamento jurídico, pelo direito à inserção, pois
todas as nossas Constituições anteriores estenderam
um manto de silêncio sobre a definição da condição
feminina. O silêncio era apenas contrariado quando se
reforçava o caráter misógino e sexista da legislação,
que exprimia com perfeição a assimetria das relações
de gênero em sociedade patriarcal e conservadora.
Lembro-me aqui, muito rapidamente, de que, em
uma das partes dessa legislação, Senador Paim, o homem tinha direito, em decorrência da defesa da honra,
de praticar muitos tipos e formas de violência contra a
mulher. Tudo valia em nome da defesa da honra. Era
essa a legislação brasileira que predominava.
Como bem observou uma das líderes do movimento de mulheres, durante a Constituinte, Maria
Amélia de Almeida Teles, a Amelinha Teles – abro aspas: “Apesar de poucas, nós fizemos também o texto
dessa lei. Nós colocamos na Constituição o que nossas avós, o que nossas mães nunca tiveram o direito
de colocar” – fecho aspas.
A Constituinte representou, de forma inédita na
história do País e na de muitos outros, a participação
direta das mulheres na elaboração do Texto Constitucional. Até então, apenas a Carta de 1934 registrou
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a participação de membro do sexo feminino. Mesmo
assim, apenas uma única mulher, uma única Deputada Federal, que era Carlota Pereira, Sr. Presidente.
Elegeram-se para a Assembleia Nacional Constituinte 26 mulheres Parlamentares, em um universo
de 166 candidatas que se apresentaram para o pleito
de 1986. Reconheço, eram realmente poucas, mas
constituíam novidade no Congresso Nacional, pois a
sua eleição, a eleição de 26 Parlamentares, ampliou
de 1,9% para 5,3% a representação feminina no Parlamento. As nossas Constituintes conseguiram ampliar,
de forma significativa, a sua importância por meio de
um coletivo: a bancada feminina.
Em depoimento recente, a ex-Deputada Constituinte Ana Maria Rattes comentou como o grupo de
pressão organizava-se e, de lá para cá, a organização
seguiu e cada vez mais forte. Nas suas palavras – abro
aspas –, “tivemos que nos unir, enquanto mulheres, em
torno de nossa causa, de nossas bandeiras, porque
as estruturas, tanto do Parlamento como dos partidos,
eram – e ainda são – masculinas. Então, a gente atuou
mesmo foi suprapartidariamente, somando forças, tentando superar nossa pequenez numérica”, fecho aspas.
Apesar da diversidade de posições político-ideológicas – e, repito, é assim ainda nos dias atuais – a
bancada feminina, à época, alcançou a coesão e a
efetividade na defesa de uma pauta ampla e notadamente progressista. Das mais de três mil emendas
de sua autoria, 80% lograram êxito na aprovação. Na
avaliação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), que hierarquiza a atuação
parlamentar em razão da defesa de interesses dos trabalhadores, a bancada feminina alcançou excelentes
notas, pois teve uma grande efetividade na aprovação
de suas emendas.
A nossa Carta também foi escrita por mulheres,
é preciso afirmá-lo e venho aqui para dizer exatamente isto: neste contexto e nesse texto constitucional, na
Constituição cidadã, há também, Sr. Presidente, um
toque feminino. E, para muitos que acham besteira levantar esse aspecto, repito: a única Constituição anterior à de 1988 que contou com a participação de mulheres foi a de 1934, com uma única mulher. Portanto,
ter 25 Constituintes, que foi o número daquelas que,
efetivamente, participaram, para nós mulheres, para
a sociedade brasileira, representou um avanço significativo e um marco na luta pela construção de uma
sociedade equânime em relação ao gênero.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, como conseguiram
alcançar tanto sendo tão poucas, ainda em ambiente
desfavorável, que se refletia na marginalização dos postos de poder da Assembleia e do debate das questões
mais definitivas para a ordem institucional?
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O lobby do batom – e foi assim que passou a
ser conhecido o grupo formado pelas 25 Constituintes
mulheres – se apresentou como a forma de atuação
política mais decisiva.
Cientes dos constrangimentos que tolhiam as
suas ações, as mulheres articularam, dentro e fora
da Assembleia, “diversas formas de atuar e acumular
forças, construindo, coletivamente, os direitos inseridos na Constituição, os quais, em sua grande maioria,
correspondem às históricas demandas das mulheres
brasileiras”.
A construção desse lobby, o lobby do batom, reunia referências programáticas explicitadas na Carta da
Mulher Brasileira aos Constituintes, entregue ao então Presidente da Assembleia Constituinte, Deputado
Ulysses Guimarães, em março de 1987, em que se
afirmava a dupla exigência do voto feminino: um sistema político igualitário e uma vida civil não autoritária.
Posteriormente, o posicionamento programático
da bancada feminina foi mais detalhado em manifesto,
também entregue a Ulysses Guimarães, em setembro
de 1987.
Tecia-se ali a enorme habilidade de construir
acordos horizontais, de obter consensos parciais e
de estabelecer redes de colaboração, que ampliavam
o leque de exercício das práticas de mobilização política feminina.
A participação popular ungiu e legitimou o evento
constituinte. Não foi diferente com a atuação da bancada
feminina. A capilarização do movimento acentuou-se
na fase inicial da Assembleia, sobretudo na coleta de
assinaturas para as emendas populares e na apresentação de sugestões populares nas subcomissões
e comissões temáticas.
A atuação feminina na Constituinte transbordou
do lobby do batom para o universo econômico...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... e social extremamente diversificado no Brasil. Mulheres de todos os quadrantes, de
condições econômicas e sociais as mais diversas, as
heroínas populares da nossa epopeia jurídica, fizeram
ouvir a sua voz por meio destes institutos de participação popular direta, ampliando e repercutindo de forma mais intensa a ação política da bancada feminina.
Até mesmo a incorporação do termo lobby do batom, Presidente, como a identidade principal do grupo
de pressão, tinha o sentido de inverter a lógica sexista
que alimentou a sua criação, baseada na exclusão feminina do debate daquilo que era “sério” e próprio da
atividade masculina, os grandes temas de interesse
nacional. E V. Exª, Senador Paim, que foi parte disso,
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recorda-se muito bem do quanto foram importantes
também essas vozes femininas no debate, na discussão e na aprovação da Constituição brasileira.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Para a Constituinte Cristina Tavares, a grande conquista da bancada feminina
consistiu na transformação em “bancada de mulheres
políticas profissionais”. Circunscritas ao domínio do
extravagante e do curioso, desprovidas de seriedade,
as Constituintes mostraram seu valor e passaram a
ser “tratadas como políticas que têm posições e que
têm intervenções na Constituinte semelhantes às dos
homens”.
A extensão dos direitos trabalhistas, assim como a
licença maternidade de cento e vinte dias, paternidade
de sete dias, a proibição da discriminação em razão do
sexo, a plena igualdade entre homens e mulheres, a
igualdade no mercado de trabalho e na ascensão profissional e igualdade salarial que, até hoje, nós buscamos, Sr. Presidente, a proteção estatal à maternidade,
à gestante, igualdade de direitos. Enfim, a...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Já concluo, Sr. Presidente.
... a extensão dos direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, de forma plena, às empregadas domésticas, só foi definitivamente regulamentada agora
muito recentemente.
A Constituinte, senhoras e senhores, normatizou vastas áreas de interesse da condição feminina,
descerrando o silêncio que sobre ela pesava. A partir
daí, incentivou o debate e a regulamentação legislativa
sistemática da questão feminina.
Enfim, Sr. Presidente, com esse pronunciamento que faço aqui – peço que seja inserido na íntegra
– quero, homenageando todos os Constituintes brasileiros, Deputados Federais, Deputadas Federais,
Senadores e Senadoras, homenagear principalmente as mulheres brasileiras, as mulheres que, de igual
forma, foram muito importantes com suas presenças
como Parlamentares, mas muito importantes também
– estou concluindo, Sr. Presidente – nos movimentos
porque se V. Exª reparar...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – ... nos movimentos populares
havia uma presença feminina tão significativa quanto a
presença masculina. Éramos poucas, mas um primeiro
passo importante, um primeiro grande ou avanço mais
significativo rumo a uma sociedade de iguais.
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Hoje, continuamos a ter a bancada feminina, as
Procuradorias da Mulher na Câmara e no Senado porque continuamos ainda a lutar pelo empoderamento da
mulher e pelo reconhecimento de nossa capacidade
com a garantia da inserção, cada vez maior, das mulheres nos espaços de poder, Sr. Presidente.
Então, ficam aqui as minhas homenagens a todos
os Constituintes brasileiros. E o meu Estado Amazonas
concedeu, de uma Bancada de oito, três mulheres, o
que foi muito importante.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem apanhamento taquigráfico.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Assembléia
Nacional Constituinte de 1987-1988 (ANC) já dispõe de
sua fortuna crítica. Temos análises de toda procedência
sobre os mais variados aspectos do movimento que
refundou o ordenamento jurídico da Nação, apoiadas,
muitas delas, em relatos dos próprios protagonistas.
A experiência da ANC propiciou a eliminação dos
entulhos autoritários, consagrando, no plano jurídico,
a redemocratização e o retorno do Estado de direito.
Fazia, assim, tabula rasa do passado. Mas, portadora
de futuro, anunciava os fundamentos dos novos tempos do Brasil democrático, descortinando profundos
processos de alteração da ordem institucional.
Nesta encruzilhada entre passado e futuro, discutia-se a inserção da mulher no ordenamento jurídico nacional.
Inserção, Srªs e Srs. Senadores, pois todas as
nossas constituições anteriores estenderam um manto
de silêncio sobre a definição da condição feminina. O
silêncio era apenas contrariado quando se reforçava o
caráter misógino e sexista de legislação que exprimia
com perfeição a assimetria das relações de gênero em
sociedade patriarcal e conservadora.
Como bem observou uma das líderes do movimento das mulheres na Constituinte, Maria Amélia de
Almeida Teles, “apesar de poucas, nós fizemos também
o texto dessa Lei, nós colocamos na Constituição o que
nossas avós e mães nunca tiveram o direito de colocar”.
A Constituinte representou, de forma inédita na
história de nosso País e na de muitos outros, a participação direta das mulheres na elaboração do texto
constitucional. Até então, apenas a carta de 1934 registrou a participação de membro do sexo feminino,
ainda assim, única, Carlota Pereira.
Elegeram-se, para a Constituinte, 26 mulheres
parlamentares do universo de 166 candidatas que se
apresentaram para o pleito de 1986. Reconheço, eram
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realmente poucas. Mas constituíam novidade no Congresso Nacional, pois a sua eleição ampliou de 1,9 %
para 5,3% a representação feminina no Parlamento.
As nossas constituintes conseguiram ampliar de
forma significativa a sua importância por meio de um
coletivo: a bancada feminina. Em depoimento recente,
a ex-deputada constituinte Ana Maria Rattes comentou
como o grupo de pressão organizava-se. Nas suas palavras, “tivemos que nos unir, enquanto mulheres, em
torno de nossa causa, de nossas bandeiras, porque
as estruturas tanto do parlamento como dos partidos
eram – e ainda são – masculinas. Então, a gente atuou
mesmo foi suprapartidariamente, somando forças, tentando superar nossa pequenez numérica”.
Apesar da diversidade de posições político-ideológicas, a bancada feminina alcançou coesão e efetividade na defesa de uma pauta ampla e notavelmente
progressista. Das mais de três mil emendas de sua autoria, 80% lograram êxito na aprovação. Na avaliação
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), que hierarquiza a atuação parlamentar
em razão da defesa de interesses dos trabalhadores,
a bancada feminina alcançou excelentes notas.
A nossa Carta também foi escrita por mulheres,
é preciso afirmá-lo. Neste texto, há um toque feminino.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, como conseguiram
alcançar tanto sendo tão poucas, ainda em ambiente
desfavorável, que se refletia na marginalização dos postos de poder da Assembléia e do debate das questões
mais definitivas para a ordem institucional?
O lobby do batom – como passou a ser conhecido
o grupo formado pelas 25 constituintes da bancada –
se apresentou como a forma de atuação política mais
decisiva. Cientes dos constrangimentos que tolhiam
as suas ações, as mulheres articularam, dentro e fora
da Assembléia, como observou a pesquisadora Salete
Maria da Silva, “diversas formas de atuar e acumular
forças, construindo, coletivamente, os direitos inseridos na Constituição, os quais, em sua grande maioria,
correspondem às históricas demandas das mulheres
brasileiras”.
A construção desse lobby reunia referências programáticas, explicitadas na Carta da Mulher Brasileira
aos Constituintes, entregue ao Presidente da Assembléia Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, em
março de 1987, onde se afirmava a dupla exigência
do voto feminino: “um sistema político igualitário e uma
vida civil não-autoritária”. Posteriormente, o posicionamento programático da bancada feminina foi mais
detalhado em manifesto, também entregue a Ulysses,
em setembro de 1987.
Tecia-se, ali, a enorme habilidade de construir
acordos horizontais, de obter consensos parciais e de
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estabelecer redes de colaboração, os quais ampliavam o leque de exercício das práticas de mobilização
política feminina.
A participação popular ungiu e legitimou o evento
constituinte. Não foi diferente com a atuação da bancada
feminina. A capilarização do movimento acentuou-se
na fase inicial da Assembléia, sobretudo na coleta de
assinaturas para as emendas populares e na apresentação de sugestões populares nas subcomissões
e comissões temáticas.
A atuação feminina na Constituinte transbordou
do lobby do batom para o universo econômico e social
extremamente diversificado do Brasil. Mulheres de todo
os quadrantes, de condições econômicas e sociais as
mais diversas, as heroínas populares da nossa epopéia jurídica, fizeram ouvir a sua voz por meio destes
institutos de participação popular direta, ampliando e
repercutindo de forma mais intensa a ação política da
bancada feminina.
O lobby do batom, Srªs e Srs. Senadores, construiu forma de ação política singular, amparada em
campanhas de adesão e participação popular, no
debate, acompanhamento e negociação política de
enorme número de emendas e na exploração de forma de ação política direta na Assembléia voltada para
a construção da identidade feminina.
Até mesmo a incorporação do termo lobby do batom como a identidade principal do grupo de pressão
tinha o sentido de inverter a lógica sexista que alimentou a sua criação, baseada na exclusão feminina do
debate daquilo que era “sério” e próprio da atividade
masculina, os grandes temas de interesses nacional.
A luta da mulher na Constituinte visava garantir
os direitos específicos da mulher. Expressava, contudo, a sua visão de país, sobre a questão econômica,
a questão social de uma forma global.
Para a constituinte Cristina Tavares, a grande
conquista da bancada feminina consistiu na transformação em “bancada de mulheres políticas profissionais”. Circunscritas ao domínio do extravagante e do
curioso, desprovidas de seriedade, as constituintes
mostraram seu valor e passaram a ser “tratadas como
políticas que têm posições e que têm intervenções na
Constituinte semelhantes às dos homens”.
Assim, inúmeras conquistas da Carta de 1988
podem ser atribuídas ao lobby do batom: licença maternidade de 120 dias; licença paternidade de 7 dias;
salário família; direito a creche e educação pré-escolar;
proibição de discriminação em razão do sexo; plena
igualdade entre homens e mulheres; igualdade no acesso ao mercado de trabalho e na ascensão profissional;
igualdade salarial entre homens e mulheres por trabalho igual; proteção estatal à maternidade e à gestante;
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igualdade de direitos previdenciários e aposentadoria
especial para mulheres; igualdade na sociedade conjugai; liberdade no planejamento familiar; coibição da
violência na constância das relações familiares, bem
como o abandono dos filhos menores.
A extensão dos direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, de forma plena, às empregadas domésticas, só foi definitivamente regulamentada agora
recentemente.
A Constituinte, Srªs e Srs. Senadores, normatizou vastas áreas de interesse da condição feminina,
descerrando o silêncio que sobre ela pesava. A partir
daí, incentivou o debate e a regulamentação legislativa
sistemática da questão feminina.
Nestes 25 anos que nos separam da promulgação
da Carta de 88, a questão feminina adquiriu visibilidade no Parlamento. Muitas questões não resolvidas na
Constituinte, algumas delas bem polêmicas, foram retomadas, como a possibilidade de aposentadoria para
donas de casa, apresentada como emenda popular, a
regulamentação do trabalho doméstico e a Lei Maria
da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher.
A Lei de Cotas assegurou patamares mínimos de
participação política ao sexo feminino. Muitos dos avanços que se registraram na produção legislativa sobre
a condição feminina estão diretamente relacionados
com a maior representatividade política das mulheres no Parlamento. Em tempos recentes, as mulheres
chegaram a responder pela apresentação da metade
das proposições legislativas sobre questões femininas.
Na área da saúde, conhecemos regulamentação
precisa de várias questões, a prioridade no atendimento de pacientes vítimas de violência sexual; a prevenção do câncer do colo do útero (exigência de exames
gratuitos; dia nacional da mamografia); a instituição
do planejamento familiar (laqueadura; vasectomia e
ações de planejamento familiar, como reprodução assistida); a garantia dos alimentos gravídicos; programas
de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante e
de atendimento pré e perinatal.
Qualquer listagem não faria jus ao enorme esforço
político e legislativo de garantia de acesso das mulheres à cidadania que teve lugar nos tempos recentes.
Reconhecemos na Constituinte a pedra de toque para a
construção de uma Nação mais atenta às dissimetrias
nas relações de gênero e no desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a igualdade de gênero.
Por conta da presença da mulher na Constituinte,
podemos dizer, que a nossa Carta realmente é uma
constituição cidadã.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
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Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência está mantendo os
dez minutos porque, senão, vamos entrar na Ordem
do Dia e os Constituintes não falam. Então, pediram
que eu me mantivesse rígido aqui nos dez minutos,
Senadora Vanessa.
Por isso, que fiquei deixando a campainha tocar,
coisa que nunca faço.
Senador Alvaro Dias, seus dez minutos, por favor.
Em seguida Senador Casildo Maldaner.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou colaborar. Como hoje já ouvimos muitos discursos sobre a
Constituinte e eu também pretendia abordar o tema,
vou colaborar encaminhando à Mesa para o registro
nos Anais do Pronunciamento que está escrito. Agradeço a V. Exª.
Peço que registre nos Anais o pronunciamento
que registra a nossa posição a respeito.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ALVARO DIAS
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, foi com grata satisfação que recebi
a comunicação do Presidente Renan Calheiros sobre
a outorga da Medalha Ulysses Guimarães. Ser distinguido pelo papel desempenhado no processo de
redemocratização do País é uma honraria sem precedentes. Dedico essa importante comenda ao povo
do Estado do Paraná.
A perspectiva da promulgação de uma nova Constituição, de um novo contrato para reger direitos, deveres e garantias dos cidadãos em relação ao Estado
era um desejo que estava disseminado no inconsciente
coletivo de um País traumatizado pelo longo período
de autoritarismo. Foi o reencontro do Brasil com o Estado de direito democrático. E Ulysses Guimarães, ao
empalmar a nova Constituição, afirmou, no dia 5 de
outubro de 88: “Esta é a Carta da democracia, da justiça, a Constituição Cidadã da liberdade. Que Deus nos
ajude a cumpri-la\” Como ele tão bem definiu: “Carta
feita com amor e sem medo”.
A Constituição Federal completou 25 anos de sua
promulgação no último dia 5 de outubro, com quase 80
emendas já aprovadas em seu texto e inúmeros dispositivos constitucionais que expressamente demandam
a regulamentação por lei ordinária ou lei complementar,
sem falar naqueles dispositivos que, a despeito de não
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fazerem menção expressa, exigem regulamentação em
face de complexidade e abrangência. Dentre os dispositivos constitucionais pendentes de regulamentação,
agrupados de acordo com sua topografia constitucional, discriminados por tema, assunto específico tratado
e existência de cláusula de reserva de iniciativa, podem ser mencionados, entre outros, no Título II – Dos
Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II – Dos
Direitos Sociais, no Tema Direitos dos Trabalhadores
, os dispositivos Proteção contra a Despedida Arbitrária – Art. 7, I (iniciativa ampla), Licença Paternidade
– Art. 7º, XIX (iniciativa ampla), bem como Proteção
do Trabalhador em face da automação – Art. 7º, XIX
(iniciativa ampla). Na esfera dos servidores públicos,
o direito de greve do servidor público – art. 37, VII (iniciativa ampla). Nesse contexto, poderíamos listar ainda
mais de 70 diapositivos constitucionais pendentes de
regulamentação.
Em que pese haver um número expressivo de dispositivos constitucionais pendentes de regulamentação,
considerando que nem todos são explícitos ao exigir
a complementação legai, devemos repetir a máxima
deixada pelo Dr. Ulysses: “Divergir, sim. Descumprir,
jamais. Afrontá-la nunca.”
Nesse contexto, parece-nos inadequada qualquer
iniciativa que objetive reformara Constituição por uma
assembléia revisora exclusiva. Precisamos somar esforços para que a atual Carta seja cumprida. No dia l9
de fevereiro de 1987, 559 Parlamentares começaram
os trabalhos para aprovar a nova lei suprema do Brasil
Tive a honra de estar entre esses 559 Parlamentares,
mas não tive a honra de participar dos trabalhos da
Constituinte, porque, no dia 15 de março daquele ano,
assumia o Governo do Estado do Paraná. Então, embora, Senhor Presidente, meu nome conste impresso
na Constituição – por isso, muitos me indagam se fui
Constituinte -, não fui Constituinte. Apenas tive a honra
de estar presente no início dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Foram necessários 18 meses de discussões até
que a Carta fosse finalmente promulgada no dia 5 de
outubro de 1988. Era substituída a Carta Magna imposta pelo regime militar em 1967. “Aquele momento
consolidou o processo democrático brasileiro”, como
afirma o ex-Ministro Nelson Jobim.
A Carta Magna de 1988 é moderna e com grande
preocupação social, marcando a redemocratização do
País e opondo-se a qualquer forma de autoritarismo.
Privilegia os Direitos Humanos, totalmente desrespeitados no período anterior. Através do art. 150, §11 do
Ato Institucional n° 14, chegou-se mesmo a legalizar
a pena de morte em variadas circunstâncias, como

500

Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

em caso de guerra revolucionária ou subversiva, para
citar apenas um exemplo.
A Lei Maior de 1988 confere clara prioridade à
pessoa humana, subordinando as atividades econômicas privadas ao respeito pelos direitos fundamentais do indivíduo e à consideração do interesse social.
Vale ressaltar que a prioridade conferida aos direitos
humanos pela Carta de 1988 não se esgota no texto
constitucional em si, mas surte efeitos multiplicadores
em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Recorde-se, a propósito, o avanço na proteção e promoção
dos direitos humanos acolhido pelas constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios, promulgadas
a partir de 1988.
Destaque-se, ademais, que o cuidado com esses
direitos alcança e informa o conjunto das leis ordinárias
do País, enriquecido sobremaneira na década seguinte a da promulgação da nossa Carta Política. A título
ilustrativo, citamos a adoção, em 1990, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei n9 8.069) e do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078);
Em 1996, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394) e da Lei do Planejamento Familiar (Lei nº 9.263); e, em 1997, do Código de
Trânsito Brasileiro (Lei n9 9.503). Todos esses instrumentos privilegiam a perspectiva da indivisibilidade e
da universalidade dos direitos humanos, instaurando,
com isso, nova ética para o convívio social.
Essa perspectiva não deixa de ter validade sequer
diante do tratamento dispensado pela Constituição de
1988 aos direitos específicos de alguns grupos sociais
mais vulneráveis (crianças, adolescentes, idosos, mulheres e índios). Na verdade, a defesa desses direitos
e a previsão de garantias formais inéditas – seja pela
natureza do instrumento (habeas data, mandado de
injunção), seja por sua forma coletiva (habeas corpus, mandado de segurança, ação popular) – apenas
consolidam a idéia dos direitos econômicos, sociais
e culturais como parte integrante e indissociável dos
direitos humanos.
Não me canso de repetir que a queda da desigualdade e a redução da pobreza de expressivas parcelas
da população tiveram início em programas de transferência de renda garantidos pela Carta de 1988. Faço
referência a esse fato porque estamos acostumados
a verificar a comemoração, até exagerada, que fazem
quando anunciam que milhões de pessoas deixaram a
faixa de pobreza no País, sem reconhecer que ações
pretéritas foram realizadas e promoveram a melhoria
da qualidade vida da população do País, especialmente
a partir da Constituição de 1988. Cito, por exemplo, o
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – Funrural
-, criado em 1971, no regime militar, que pagava meio
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salário mínimo ao lavrador pobre a partir de 65 anos
de idade, benefício que foi ampliado para um salário
mínimo, com redução da idade da aposentadoria, em
decorrência da determinação constitucional de universalização da Previdência. Recordo, ainda, que o Benefício de Prestação Continuada da Previdência Social
atende aos idosos com mais de 65 anos e a pessoas
com deficiência. Os dois programas são os grandes
responsáveis pela redução da indigência de milhões
de brasileiros, com origem na Carta Magna de 1988.
A Constituição Cidadã foi retratada de forma primorosa em muitas passagens do histórico discurso
proferido pelo Dr. Ulysses Guimarães por ocasião da
sua promulgação. Vou reproduzir alguns trechos lapidares do memorável discurso de Ulysses Guimarães,
que considero exemplo de liderança política de todas
as gerações, mas especialmente das gerações que
conviveram com ele no período que antecedeu a Constituição de 88 e no período posterior à Carta Magna.
Vou encerrar este registro, portanto, com palavras de Ulysses Guimarães: O enorme esforço é
dimensionado pelas 61.020 emendas, além de 122
emendas populares, algumas com mais de 1 milhão
de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas,
distribuídas, relatadas e votadas, no longo trajeto das
subcomissões à redação final. A participação foi também pela presença, pois diariamente cerca de dez mil
postulantes franquearam, livremente, as 11 entradas
do enorme complexo arquitetônico do Parlamento, na
procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões.
Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de
gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiros, de menores carentes, de
índios, de posseiros, de empresários, de estudantes,
de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do
texto que ora passa a vigorar.
Como o caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. A Constituição é caracteristicamente o estatuto do homem. É sua marca de fábrica.
O inimigo mortal do homem é a miséria. O estado de
direito, consectário da igualdade, não pode conviver
com estado de miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria.
A moral é o cerne da Pátria. A corrupção é o cupim
da República. República suja pela corrupção impune
tomba nas mãos de demagogos, que, a pretexto de
salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr
na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da
moral pública. Pela Constituição, os cidadãos são poderosos e vigilantes agentes da fiscalização, através do
mandado de segurança coletivo; do direito de receber
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informações dos órgãos públicos; da prerrogativa de
petições aos poderes públicos, em defesa de direitos
contra ilegalidade ou abuso de poder; da obtenção de
certidões para defesa de direitos; da ação popular, que
pode ser proposta por qualquer cidadão, para anular
ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente e
ao patrimônio histórico, isento de custas judiciais; da
fiscalização das contas dos Municípios por parte do
contribuinte; podem peticionar, reclamar, representar
ou apresentar queixas junto às comissões das Casas
do Congresso Nacional; qualquer cidadão, partido
político, associação ou sindicato são partes legítimas
e poderão denunciar irregularidades ou ilegalidades
perante o Tribunal de Contas da União, do Estado ou
do Município. A gratuidade facilita a efetividade dessa
fiscalização.
E concluo: a Nação quer mudar. A Nação deve
mudar. A Nação vai mudar. A Constituição pretende ser
a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo ò
mudança. Que a promulgação seja nosso grito: – Mudar para vencer! Muda, Brasil!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS.) – A Mesa agradece, cumprimento
V. Exª. Constará nos Anais da Casa o seu pedido do
registro do seu pronunciamento.
Senador Casildo Maldaner para os seus dez
minutos.
O SR CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu caro Presidente, Senador Paulo
Paim, Senadora Vanessa, caros colegas, não poderia
deixar também de neste dia em que estamos a comemorar os 25 anos da Constituinte, ou seja, eu diria
até um casamento de prata da Constituinte democrática com a sociedade brasileira, que tem o direito de
debater, exercer suas ideias de refletir... Acho que é
o momento em que se vivem expectativas, claro que
não perfeitas. A Carta deixa algo para melhorarmos?
Sim, diversas questões devem ser aperfeiçoadas. Não
podemos deixar de – neste momento – aqui registrar
que hoje perfilaram por aqui diversas autoridades, diversas personalidades que trabalharam, que viveram
esse momento há 25 anos.
“Chegamos! Esperamos a Constituição como o
vigia espera a aurora. Bem-aventurados os que chegam.
Não nos desencaminhamos na longa marcha, não nos
desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras
e comprometedoras, não desertamos, não caímos no
caminho.” Com essas palavras , Ulysses Guimarães
deixou ao País o seu maior legado, o alicerce sólido
sobre o qual erguemos nossa Nação: a Constituição
da República, a Constituição cidadã.
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Os inúmeros avanços obtidos nesses últimos 25
anos já foram exaltados com muita propriedade pelos
colegas Senadores que nos antecederam. Portanto,
peço licença para destacar essa figura fundamental
que foi Ulysses.
Vistas hoje, com o distanciamento que os 20
anos de sua morte nos trazem, as palavras revelam
mais do que a conclusão do árduo trabalho à frente da
Assembleia Nacional Constituinte. São a mais perfeita
tradução da história de vida desse nobre brasileiro, com
quem tive a satisfação e a honra de conviver.
Nascido no interior de São Paulo, Ulysses dedicou sua vida à atividade política, à construção de
um País mais justo e igualitário. Foi, contudo, durante
os anos de chumbo, quando estivemos sob o jugo de
uma ditadura militar, que Ulysses desfraldou sua maior
e mais importante bandeira: a defesa inarredável da
democracia e da liberdade.
Não pretendo estender-me no relato de sua longa
e profícua biografia. Seu legado, que até hoje é bússola de nossos ideais; sua voz forte, que não se calou
no coração dos brasileiros; são conhecidos de todos.
Não me furto, no entanto, a lembrar de algumas
gratas passagens de nossos anos de convivência, que
tanto me ensinaram. Fomos correligionários no velho
MDB de guerra, desde sua fundação. Aproximamos-nos ainda mais quando exerci, a seu lado, mandato na
Câmara dos Deputados, no período de 1983 a 1987,
naqueles anos de abertura política e da belíssima luta
pelas eleições diretas, que renderam a Ulysses um de
seus codinomes: o “Senhor Diretas”, outro igualmente
se amalgamou à sua biografia: “Pai da Constituição”.
Foi também nesse período que militamos na Executiva Nacional do PMDB: Ulysses era nosso Presidente,
enquanto tive a honra de ocupar a função de Primeiro
Secretário.
Desse rico período, guardo vivas as memórias e
ensinamentos. O principal deles, sem dúvida, reafirma
o poder do diálogo e da troca de ideias, elementos essenciais na construção democrática.
Sem jamais arredar de suas convicções, Ulysses
esteve sempre aberto à conversa na busca pelo entendimento, inesquecíveis as noites de conversa, ao
redor da antológica mesa do Piantella.
Mais tarde, quando tive a honra de governar Santa Catarina, em 1991, convidei-o para inaugurar uma
importante obra, a ponte que liga a parte continental
à insular, em Florianópolis, capital do Estado, levando
o nome do nosso sempre lembrado Governador Pedro Ivo Campos, de quem fui vice, justa homenagem
a outro guerreiro peemedebista que tombou em combate. Mesmo cansado e absorto por um sem-número
de compromissos, ele lá esteve, levando uma multidão
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de catarinenses a saudá-lo. Chegou a declarar que não
deixaria de comparecer ao ato, ainda que tivesse que
ir de ônibus, a pé ou mesmo nadando à nossa ilha de
Santa Catarina.
São momentos que guardo com carinho e saudade, de longos anos de convivência. Sentimentos
que, tenho absoluta convicção, são compartilhados
por milhões de brasileiros.
Nesses 25 anos, muita coisa mudou, e as sementes plantadas por Ulysses frutificaram. Há, contudo, muito ainda por fazer, injustiças a corrigir. Nossa
missão, como brasileiros e, ainda mais, como representantes políticos da vontade popular, é inesgotável,
sem fim. E Ulysses sabia disso, ao afirmar: “Morrerei
fardado, e não de pijama.”
Nossa Constituição é letra viva, regramento dinâmico que deve mudar com as transformações de
nossa sociedade.
Encerro minha fala, Senador Paulo Paim, como a
iniciei, recorrendo ao mesmo pronunciamento de nosso apóstolo de Moisés, que buscou incansavelmente
guiar seu povo, pois proféticas foram suas palavras –
abro aspas:
“Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado
por tempestades. Uma delas, benfazeja, me
colocou no topo desta montanha de sonho e
de glória. Tive mais do que pedi, cheguei mais
longe do que mereço. Adeus, meus irmãos. É
despedida definitiva, sem o desejo de retorno.
Nosso desejo é o da Nação: que este Plenário
não abrigue outra Assembléia Nacional Constituinte. A Constituição pretende ser a voz, a
letra, a vontade política da sociedade rumo à
mudança.
Que a promulgação seja nosso grito: Mudar
para vencer! Muda, Brasil! [fecho aspas]”
São nossas reflexões, nobre Presidente, agora
Vanessa Grazziotin, que trago hoje ao comemorarmos
os 25 anos da Constituição, como disse no início, as
bodas de prata da democracia com os brasileiros; esse
dar-se as mãos com a sociedade brasileira.
Termino com essa frase. Como disse, iniciei e
findo com palavras e citações do nosso grande – sem
desmerecer ninguém, incluindo todos os que ajudaram,
participaram, são inúmeros os que hoje foram aqui citados –, nosso imortal Ulysses Guimarães.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimentamos V. Exª
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também. E como gostaríamos todos nós de ter podido
contar com a presença de Ulysses Guimarães, que foi
eleito Presidente da Assembleia Nacional Constituinte.
Aqui estava Bernardo Cabral, que foi o Relator Geral,
entre tantas outras pessoas, como V. Exª disse, todos
muito importantes nessa engrenagem, que resultou
na Constituição Cidadã.
Cumprimento o Senador Casildo Maldaner e
passo imediatamente a palavra ao Senador constituinte, que, à época, era Deputado constituinte, Senador
Paulo Paim.
Com a palavra, V. Exª, Senador Paim.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Sem revisão do orador.) – Senador Paim, me
concede? V. Exª é tão benevolente, tão bom de coração, e os aposentados da minha família são todos seus
fãs, inclusive eu, que nem aposentado sou. E quem
recebe salário mínimo então? Se o voto valesse no
Brasil, o senhor seria o mais votado do País, porque a
família de aposentados lhe tem grande respeito. Olha:
a minha mãe morreu ganhando meio salário mínimo.
Imagine o tamanho de fãs que você tinha lá em casa,
mas já foi Dona Dadá.
Eu queria só fazer um registro, Srª Presidente,
que acabou de fazer um discurso tão bonito, eu estava ali ouvindo, e V. Exª realmente tem mente arguta,
raciocina rápida, cheia de informações e participou de
todo o processo. Mais do que ninguém, a Senadora Vanessa Grazziotin está capacitada e autorizada a fazer
um discurso nesses 25 anos, porque é militante desde
a adolescência, sofreu perseguição, se alegrou com a
Constituinte, reivindicou, das conquistas das mulheres
no Brasil V. Exª é parte significativa, e aí eu falo em
nome das minhas filhas, em nome da minha esposa,
essa gratidão pela sua luta. Das minhas filhas os dentes não tinham nem nascido, e V. Exª já estava lutando.
Mas eu faço um registro importante. É que, nesse final de semana, eu fui a Minas Gerais, à cidade
de Leopoldina e à cidade de Cataguases, e lá, no
aniversário da Melodia, uma emissora importante, eu
participei de um grande evento, um grande show, com
mais de 22 mil pessoas, e pude fazer uma palestra ao
ar livre, e, em Leopoldina, eu me tornei cidadão Leopoldinense, a Câmara de Vereadores foi ao palco, e
eu parei o show, eles subiram para me dar o título de
cidadão, agradecidos pela luta de combate à pedofilia,
droga, violência contra a criança e contra a mulher neste País e pela minha grande luta em favor da redução
da maioridade penal.
Muito obrigado à Câmara de Leopoldina. Sinto-me cidadão agora, com muita honra, Senador Paim,
pela cidade de Cataguases por tamanho e significativo evento.
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Sento-me agora para ouvir este ícone, esta referência, este ídolo dos aposentados do Brasil.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Como anteriormente
anunciado, o Senador Paim tem a palavra.
Cumprimento o Senador Malta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Eu já ia pedir para o Senador Magno Malta falar
um pouco mais, de tanto carinho que ele demonstrou
em sua fala. Tenho certeza de que aqui não vou conseguir corresponder à altura!
Senador Magno Malta, eu queria, nesta data em
que lembramos os 25 anos da nossa Constituição, primeiro, agradecer àqueles que nem sempre são lembrados num momento como este. Nós lembramos os
advogados, que ajudaram a escrever, nós lembramos
as instituições, mas às vezes esquecemos aqueles
que foram os sujeitos da história.
Eu fui Deputado Federal Constituinte. Eu poderia
dizer “Eu estava lá!” – desde o processo pré-constituinte. Foram inúmeras as plenárias realizadas pelo Brasil
unindo os mais variados segmentos – trabalhadores
rurais, trabalhadores da área urbana, trabalhadores do
serviço público, professores, agricultores, empresários
–, plenárias que eram uma forma de pressão para que
quem fosse eleito Constituinte ficasse sabendo que
o povo queria participar de fato da redação final da
Carta Magna que iria nortear nossas vidas no campo econômico, político e social – é a nossa bíblia, é o
instrumento maior da democracia.
Só quem estava lá sabe o que aconteceu, por
exemplo, no capítulo da reforma agrária. Independentemente das posições, houve hora em que não prevaleceu o argumento: foi tão duro o debate, que foi
no tapa, no tapa dentro do plenário da Câmara dos
Deputados. Lembro-me aqui do falecido Deputado do
PDT Juarez Antunes, que, na minha frente, levou um
soco no rosto de um parlamentar, de Pernambuco se
não me engano, em razão de uma divergência. Ele
caiu duro aos meus pés, eu fiz foi juntá-lo.
Lembro-me dos aviões na noite da votação da
reforma agrária. Aviões que saíam dos Estados e acabavam não chegando a Brasília. Nós tivemos que nos
cotizar para que conseguíssemos fazer com que alguns
aviões particulares fossem contratados e chegassem
a tempo da votação. Nós seguramos na tribuna para
que não se fizesse a votação final. Foram horas e horas. Votações terminavam na madrugada.
Eu falo isso tudo para dizer que foi um debate
duro e firme, cada um com as suas posições. Isso faz
parte da democracia e é muito bom.
Eu diria que o texto saiu, no conjunto... Perguntaram-me, outro dia, se foi ótimo. Eu disse: “Não, não
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foi ótimo, mas foi bom”. E todos nós reconhecemos.
Um avanço.
Aí me perguntaram também: “Paim, com toda a
pressão que houve, como é que você analisa a posição do PT?” Eu disse com toda a tranquilidade: “Nós
forçamos o máximo. Queríamos férias em dobro...” Por
que férias em dobro? Não é que o trabalhador ficaria
60 dias em casa. O que acontece hoje? O trabalhador
da área privada, principalmente, entra em férias e recebe o salário. Sabe quando ele vai receber depois?
Só daqui a 60 dias. Nós queríamos, como em algumas
estatais, que o trabalhador, quando entrasse em férias,
recebesse o salário para desfrutar as férias, mas, no
trigésimo dia, o salário dele é zero, e, só dali a mais
30 dias, é que ele recebe o salário. Então, fizemos
esse bom combate lá e perdemos. Mas avançamos.
Não saiu o salário integral quando ele volta, mas saiu
mais um terço.
Nós queríamos 40 horas e fizemos também o
bom combate. Não passou. Ah, mas passou 44. De
48, passou para 44.
Nós queríamos – e eu fui o maior defensor – acabar com o voto secreto em todas as instâncias. Não
passou, mas a luta continuou. E quem sabe amanhã,
praticamente 28 anos depois? Eu digo 28 anos, porque começamos o debate 2 anos antes. Nós estamos
comemorando aqui 25 anos da Constituição, mas podem colocar 25 mais 2 que só aí dá 27...
E, amanhã, esta Casa historicamente vai se posicionar sobre dois temas que nós defendíamos lá: o
orçamento impositivo e do fim do voto secreto. Oxalá
eu poderei olhar para o horizonte e dizer: “Há 27 anos,
não consegui, mas, hoje, consegui”. Esta Casa poderá votar amanhã o orçamento de verdade, porque é
de mentirinha o orçamento que votamos. Fazemos de
conta que votamos, avisamos os prefeitos e os governadores, só que, depois, o dinheiro não vai. Ele não
vai, porque não é impositivo.
Só vai se o Executivo resolver. Agora não. Se
for o impositivo, decidido e votado, vai ser como em
outros países, como nos Estados Unidos. Vão ter de
negociar com o Congresso e, uma vez votada a redação final, vai ter de ser cumprido. Quem sabe o sonho
vai se tornar realidade amanhã, sob o voto secreto e
o Orçamento impositivo.
Falo isso fazendo uma homenagem ao povo que
trabalhou tanto. E por que não falar o que aconteceu?
Por que não falamos dos cartazes “Os traidores do
povo”? Olha, o movimento sindical e social organizou
uma mobilização nacional que era a seguinte: quem
votasse contra os trabalhadores aposentados ou discriminados ia para o cartaz “Os traidores do povo”,
numa pressão democrática e legítima também. Eu
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recebi contato, carinhoso até: “Ó Paim, avisa aquele
teu povo lá, em tal cidade do Brasil, que o meu nome
está lá, e eu não estou votando contra o trabalhador,
não.” Eu pegava o telefone, ligava, dizia isso e o nome
saía do cartaz. Mas isso faz parte da nossa geografia
política e social. E como foi bom saber que a pressão
social funcionava. E por isso sou favor do voto secreto.
Quando me dizem que são contra o voto secreto,
por causa do Executivo, do Judiciário, sinceramente,
eu respeito, mas não acredito. Sabe qual é o temor?
É o da pressão popular. Não vai ter mais condição de
alguém dizer uma coisa e votar de outra forma, por
causa do voto secreto. Esse é o temor. E esse temor
não temos de ter. Temos de assumir o nosso voto e
acabou. E a população tem o direito de cobrar a coerência do nosso discurso na época da campanha.
Mas, Srª Presidenta, eu mesmo cobrava os 10
minutos, e tenho só mais 2. Eu vou deixar, na íntegra
– eu conto essas histórias –, o meu pronunciamento.
E quando os anais da Casa forem ler, eles vão ver que
diz o seguinte: “Passo a ler palestra que proferi sobre
os 25 anos da Constituição, em Caxias do Sul, para
os alunos daquela universidade.”
Era em torno de mil alunos e eu reproduzo aqui
o que eu improvisei rapidamente.
E como é que eu fui Constituinte?
Eu fui Constituinte, porque houve um congresso
estadual de trabalhadores no Rio Grande do Sul. Eu
não era filiado a partido nenhum. Eles tiraram um nome
e saiu o meu nome para ser Deputado Federal. E de lá
para cá, estou no Parlamento até hoje. Eu nunca saí
do Parlamento, nunca troquei de Partido, mas respeito
quem sai porque trocou, porque há pessoas que saíram
daqui para ser Presidente da República, por exemplo:
Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo. PT –
RS) – Eles saíram para ser Presidente da República.
Então, eu falo com muita tranquilidade.
E pelo debate que fizemos – e aqui vou terminar
–, Senador Mozarildo, sobre a posição final do PT em
relação àquela história que o Lula aqui falou: “Vota,
assina, não assina.”
Eu era a favor de votar e assinar. Fizemos o bom
debate na Bancada, e prevaleceu a seguinte posição:
se não atingimos o nosso objetivo, mas acharmos que
não é ótimo, mas é bom, podemos votar contra em diversos momentos, até no final, simbolicamente, sem
verificação de votação. E assinamos. Quem pegar o
Jornal do Senado vai ver, na minha foto de hoje, onde
está cortada, que é o meu filho que está do lado, o
Jean, que hoje tem 35 anos e na época ele veio aqui
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e assinou comigo. Como dizem, ele virou testemunha
da história.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Ele me viu assinando a Constituição. Assinamos
a Constituição (Fora do microfone.).
Entendemos aquele momento histórico do processo, e, sem sombra de dúvida, a nossa Constituição
cidadã de Ulysses Guimarães, para o seu tempo, foi
um avanço.
Agora, eu me dou o direito, até no meu governo,
que me chama de rebelde. Perguntem para mim o que
eu acho do Governo Dilma. Eu acho que é um bom governo, mas tem que fazer mais. Todo o PT sabe disso,
e não só o PT. Eu continuo cobrando mais, porque eu
acho que dá para fazer mais. No dia em que eu achar
que não dá para fazer mais, vou ter que me retirar da
vida pública. Eu acho que o Governo Dilma pode ainda fazer mais e, por isso, eu continuo cobrando, como
naquela época tive a posição de assinar e votar contra
diversas vezes, porque eu queria uma redação ainda
mais avançada.
Mas a assinatura significa o quê? Que reconhecemos que é um texto avançado. E que bom que foi
avançado, porque as emendas constitucionais que
surgem hoje, na sua ampla maioria, são retrocesso.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – É para regredir em relação àquilo tudo que nós
conseguimos, com muita batalha, aprovar na época.
Srª Presidente, considere na íntegra o meu pronunciamento sobre este momento tão histórico dos 25
anos da nossa Constituição.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, passo a ler palestra que proferi
sobre os 25 anos da Constituição:
Meus amigos e minhas amigas. Meus queridos
conterrâneos de Caxias do Sul. Como é bom mais uma
vez estar aqui com todos vocês, saciando a minha sede
de saudade, lembranças, presente e futuro.
Os anos me mostraram que as coisas acontecem
ao seu tempo e no seu devido lugar... Na paciência
das horas e dos dias... Como um rio de águas calmas
que nasce no alto da montanha e que enamorado das
barrancas busca a serenidade junto ao mar. Eu percorri
muitos caminhos e deixei muitas pegadas. Eu posso
dizer: eu sobrevivi e continuo sobrevivendo...
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Saibam que o que trago em meu peito, o que
minha garganta expõe – o que levo nessas geografias infinitas, de anos a fio, de caminhante, rumo a
um horizonte de pão e letras, são as razões da minha
existência.
Sempre é tempo de mudança quando o vento
bate a nossa cara, quando a chuva nos molha; quando
as vozes das ruas, o choro dos oprimidos e os olhares
dos injustiçados chegam aos nossos corações.
Assim é a vida para mim. Temos que ser firmes,
convictos, solidários; saber que rumos seguir, mãos
a apertar, beijos a dar. Pois, somos todos nós, conscientes da nossa missão, que construímos o País que
sonhamos.
Obrigado por mais esta oportunidade de estar
aqui com todos vocês, nesta terra de vinho, aço e esperança, fazendo essas e outras confissões, que só
os amigos do peito são capazes.
A Constituição do Brasil está com 25 anos – uma
jovem senhorita, uma prenda, que precisa cada vez
mais fincar suas raízes na sociedade brasileira.
A Constituição é como um jardim, com suas plantas, flores e frutos que precisa de sol e água. E a nós
cabe o cuidar diariamente deste espaço. Eu como senador, você como estudante, como acadêmico, como
professor, como advogado, médico, historiador, taxista,
metalúrgico, dona de casa,...
Esse ato que aqui eu falei é o sol nascente da
democracia: da verdadeira essência de pátria, nação.
Cidadão e cidadania juntos. Pai e filho em comunhão
permanente.
Eu fui constituinte, ao lado de Lula, Olívio Dutra,
Benedita da Silva, Ulisses Guimarães, Jarbas Passarinho, e tantos outros, de uma geração que derrubou
alambrados em busca de liberdade.
Fui eleito com mais de 50 mil votos e fui para a
capital Brasília com o objetivo de defender os interesses
dos trabalhadores, da nossa gente, do povo brasileiro.
A nossa meta era construir uma nova Constituição
que fosse um marco político e jurídico. Afinal, estávamos saindo de um regime autoritário de duas décadas.
Buscávamos transformar o Brasil em uma ampla
democracia, com justiça e liberdade. Que as pessoas
tivessem dignidade nas suas vidas.
O presidente da Assembleia Constituinte, o deputado Ulysses Guimarães disse assim: “Essa será
a Constituição Cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros, segregados nos guetos da perseguição social. O povo nos mandou fazer
a Constituição, não ter medo. Viva a vida que ela vai
defender e semear”.
A bancada do PT tinha de escolher um coordenador para defender e ampliar os direitos sociais. Os
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nomes indicados eram os do Lula, do Olívio Dutra e
o meu.
O Lula e o Olívio abriram mão de suas indicações e meu nome foi referendado por unanimidade.
Sem dúvida, um grande gesto de meus companheiros.
A sede por mudanças levou todos a mergulhar
fundo nas análises das propostas a fim de buscar os
melhores encaminhamentos.
Foram dias e dias de discussões, muitas vezes
acirradas, em que constantemente as questões político-partidárias eram deixadas de lado em prol dos
interesses do país.
Isso nos possibilitou avanços também no campo
do idealismo.
Nesse contexto, uma das matérias que podemos
citar é a que tratava do direito de greve. O acordo a que
chegamos foi fruto da construção coletiva de constituintes como Mário Covas, Jarbas Passarinho, Lula,
Ulisses Guimarães.
Lembro que viajei com o deputado João Paulo
Vasconcellos, mineiro de Monlevade, de avião monomotor até Belo Horizonte para debatermos o tema
com o senador Ronan Tito. O aviãozinho parecia que
ia cair, mas voltamos felizes por termos conseguido
atingir nosso objetivo.
Pedimos ao senador Jarbas Passarinho, que fizesse a defesa do tema em plenário. Ele leu o texto e
respondeu: “é um texto equilibrado, farei a defesa”. A
matéria foi aprovada por unanimidade.
Sabia, e sei, que muitos dos que faziam parte da
Assembleia Constituinte compartilhavam do mesmo
pensamento: não bastava simplesmente apresentar
propostas, era necessário ir além.
Precisávamos apresentar as matérias e lutar por
elas nas comissões internas.
Tínhamos que enfrentar a reação dos conservadores, bem como controlar a redação das leis ordinárias
e complementares, as quais traduzem em detalhes os
grandes princípios da Constituição.
Naquele momento, as preocupações que tinha
poderiam ser traduzidas por apenas uma: não adiantaria fazer uma bela e democrática Carta Magna se
ela não fosse cumprida.
Uma preocupação que continua atual. Por isso,
sempre defendi a mobilização popular e de entidades
organizadas como forma de pressionar para que os
direitos expressos no texto constitucional e nas demais leis fossem, e sejam, postos em prática. O rufar
dos tambores nas ruas tem de ser ouvido de forma
permanente pelos Poderes Constituídos.
Foi por acreditar nisso que, em meu primeiro
discurso como constituinte, pedi o fim do voto secreto
em todas as instâncias do Congresso Nacional. Isso
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por considerá-lo característico dos regimes antidemocráticos. Ou seja, se estávamos lá para transformar o
País em um País, de fato, democrático, nada melhor
que a transparência.
Essa proposta não foi acatada. E, assim, continuo com esta briga até hoje: PEC 50/06 e PEC 20/13.
Eu sempre digo que não importam nomes, e, sim, as
causas.
O Partido dos Trabalhadores apresentou mais
de 40 propostas na Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores. A redução da jornada de trabalho, sem
redução salarial, era ponto de convergência.
Também eram nossas bandeiras o direito de
greve; a garantia de liberdade e autonomia sindical; a
garantia de uma Previdência digna que atendesse às
necessidades dos trabalhadores do campo e da cidade, incluindo a aposentadoria integral; a implantação
de sistemas de participação e controle da sociedade
civil na administração pública em todos os níveis (federal, estadual e municipal); a instituição de um salário-desemprego que realmente beneficiasse os milhares
de desempregados do País; uma reforma agrária sob
controle dos trabalhadores; um salário mínimo justo;
o acesso a uma educação universal e de qualidade;
a estabilidade no emprego, entre outras importantes
garantias aos cidadãos brasileiros.
É importante relembrar que, durante os debates,
apresentamos ainda a proposta do seguro desemprego, que era uma realidade na maioria dos países da
América Latina. Aprovamos a proposta. Hoje ela é lei
e cumpre papel importantíssimo junto aos trabalhadores desempregados. Para viabilizar esse seguro,
criamos posteriormente o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Naqueles anos, o Brasil não tinha uma moeda
forte, a política macroeconômica sofria variações e a
inflação atingia o bolso do trabalhador. Por isso, já defendia que o salário mínimo deveria crescer com base
na inflação mais o dobro do PIB.
Sempre argumentei que a economia brasileira resistiria a ultrapassar a barreira dos US$ 100. Usei, na
época, o argumento do dólar porque, de acordo com
a OIT, o Brasil, comparado com os demais países do
mundo, era o que possuía um dos mais baixos salários
e, é importante dizer, a moeda base para esse estudo
havia sido o dólar.
A história provou que eu estava com a razão. Hoje
o salário mínimo está mais de U$ 300 e a economia
e a geração de empregos vão muito bem, obrigado.
Aprovamos o fim da mão-de-obra temporária,
um verdadeiro câncer no meio da classe trabalhadora.
Em relação à segurança e à higiene no trabalho,
as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CI-
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PAS) estavam servindo muito mais para defender os
interesses patronais que os dos trabalhadores.
Nesse sentido, asseguramos o mesmo espírito de
quando as CIPAs foram criadas. Deixamos bem claro
que essas comissões de fábricas – que eram representadas pelos trabalhadores –, deveriam se preocupar
com a segurança e higiene dos ambientes laborais e
também com as eleições de seus representantes para
todos os cargos, de suplentes ao presidente.
Defendemos que índices de insalubridade e periculosidade fossem alterados para 50% sobre o salário
real de cada trabalhador e não somente 10, 20 ou 40%
sobre o salário mínimo.
Olhando para trás considero que a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores
Públicos cumpriu o seu papel na primeira etapa da
Constituinte.
Diversas foram as discussões sobre o futuro
dos idosos, das crianças, dos jovens, dos negros, dos
índios, dos quilombolas, das mulheres, das pessoas
com deficiência, dos pobres, dos aposentados e de
tantos outros que sofrem, de uma forma ou de outra,
em razão do preconceito.
A partir dessas discussões construímos o artigo
5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e
garantias fundamentais.
Avançamos quando, por meio do inciso XLII (42),
ficou determinado que toda prática racista passaria a
ser crime inafiançável e imprescritível.
Já naquela época se falava no déficit previdenciário. Mito que perdura até hoje. A minha experiência
de vida me fazia perceber que não apenas os aposentados eram relegados à sua própria sorte. Os idosos
também sofriam com o abandono, a violência e com
a falta de políticas de amparo e proteção.
Outro problema que enfrentávamos há 25 anos
dizia respeito aos milhões de jovens que, a cada ano,
saíam à procura de um ofício...
Por isso defendi o ensino técnico, e hoje sou autor do Fundo Nacional de Ensino Profissionalizante, o
Fundep (PEC 24/05), que destina recursos para serem
investidos na área.
Antes da promulgação do texto constitucional, fizemos uma avaliação dos avanços e retrocessos dos
trabalhos desenvolvidos. Os compromissos assumidos
com o povo foram parcialmente resgatados.
É importante destacar também que, ao contrário
do que dizem alguns, o PT assinou a Constituição...
Divergimos em determinados pontos, que, a nosso
ver, poderiam ter avançado mais, porém, não deixamos de assinar a Carta Magna, importante passo para
o desenvolvimento do País e de todos os brasileiros.
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Meus amigos e minhas amigas. Como já disse
aqui... desta terra de vinho, aço e esperança.
Os debates que iniciamos há 25 anos têm tido
desdobramentos ao longo desses anos.
Embora tenhamos aprovado uma Constituição
rígida, muitas alterações foram implementadas, e outras tantas tramitam no Congresso Nacional.
Digo isso, porque quase todas as emendas à
Constituição retiram direitos dos trabalhadores.
Um exemplo que me vem à mente aconteceu no
âmbito da Reforma do Judiciário, com a aprovação, em
2004, da Emenda nº 45, que prevê que, quando não
há entendimento entre as entidades de empregados
e empregadores, não é possível entrar com o dissídio
coletivo. Um retrocesso. Para reverter isso apresentei
a PEC 42/05, que retoma o texto original.
Da promulgação da Constituição para cá, nota-se a necessidade de que os processos decisórios dos
Poderes Constituídos precisam ser mais informais no
que diz respeito à participação da vontade do povo.
Ou seja, as decisões coletivas, os desejos do nosso
povo, precisam ser mais valorizados. Não no sentido
de termos uma ditadura popular, mas sim enfatizando
uma nova ordem que venha privilegiar o pensamento
dos movimentos sociais e populares. Sou amante da
democracia.
A história mostra que a democracia é como o
canto dos pássaros, como a água e como o ar que
respiramos. Ela se confunde com a palavra liberdade.
Ninguém vive em harmonia sem ela.
Acredito que essa transformação passe por uma
grande reforma no sistema político brasileiro. Como
exemplo de algumas medidas a serem implementadas, podemos citar a inclusão de normas de fidelidade
partidária, para que a representação popular no Parlamento traduza mais fielmente o voto conferido nas
urnas e uma legislação eleitoral mais dura que garanta
maior transparência no financiamento das campanhas.
Meus amigos. Além da equiparação de reajustes
entre mínimo e benefícios de aposentadorias e pensões, é preciso recuperar as perdas sofridas ao longo
de décadas por nossos aposentados.
Para reverter essa situação, em 2003 apresentei
no Senado Federal o PLS nº 58, já aprovado e tramitando na Câmara.
Aprovei também uma emenda ao PL nº 42/01.
A ideia é assegurar para os aposentados e pensionistas o mesmo percentual de reajuste concedido ao
salário mínimo.
Outro ponto importante, e que precisa ser visto
com carinho, é o fator previdenciário. Sua incidência,
desde 1999, tem prejudicado em demasia os trabalhadores.
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Um avanço inegável foi a aprovação e a sanção do
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), de minha autoria,
que completou dez anos agora no dia 1º de outubro.
Mais outro avanço foi à sanção do Estatuto da
Igualdade Racial, em 2010, também de nossa autoria.
A Constituição garante a proteção dos brasileiros
desde a infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado dois anos após a promulgação da Constituição, surge como reconhecimento da
complexa especificidade do ser humano no período
de vida marcado pelos fenômenos de crescimento e
desenvolvimento.
E as mães, como ficam? A Constituição Federal
prevê 120 dias para que as trabalhadoras gestantes
possam ficar com seus bebês.
Em setembro de 2008, a licença-maternidade foi
prorrogada para seis meses, com base na adoção do
programa “Empresa Cidadã”, o qual prevê incentivo
fiscal às entidades empregadoras que optarem por fornecer uma licença maior a suas funcionárias gestantes.
Tenho enorme orgulho de ter sido relator no Senado dessa matéria de autoria da senadora Patrícia
Saboya Gomes, um inegável avanço.
Meus amigos e amigas, nossa Constituição determina a igualdade de oportunidades, e é isso que
queremos colocar em prática.
Enquanto os direitos e as oportunidades não forem os mesmos para todos, é sinal de que algo ainda
precisa ser feito.
Um exemplo que merece destaque são as pessoas com deficiência. As políticas públicas ainda precisam
avançar. Vejo como um avanço importante a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa
autoria, que está pronto para ser votado na Câmara.
Fazendo uma análise da história do País, vejo
que mesmo que ainda falte a regulamentação de vários artigos, a Constituição Federal é a mais avançada
de todas as que já tivemos.
E cabe a nós, brasileiros, cobrar a efetiva aplicação da nossa Lei Maior.
Mas, nesse contexto, é importante se ter claro
que propostas de emenda à Constituição devem vir
para ampliar os direitos e não para suprimi-los, como
tem ocorrido na maior parte das vezes.
Ao invés de pensar em revisão constitucional,
como defendem alguns, o melhor a se fazer é colocar
em prática todos os artigos da Carta Magna. Concordo
com mudanças pontuais.
Porém, até o momento, infelizmente, a maioria
delas foram retrocessos em relação ao texto original.
Um País não pode admitir retrocessos. Por isso,
continuo afirmando que é hora de ir às ruas e exigir
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o cumprimento dos direitos, de exigir a aprovação de
políticas que beneficiem os brasileiros.
O que desejamos é que os próximos 25 anos da
Constituição somem mais avanços para todos.
Esperamos que aqueles que, assim como eu, são
eleitos para trabalhar por essas conquistas deixem de
lado vaidades e objetivos pessoais ou de grupos dominantes e olhem mais para o conjunto da população.
Apenas dessa forma estaremos exercendo nossa
cidadania e, principalmente, construindo uma Nação
mais solidária, igualitária e justa.
Meus conterrâneos, desta terra de vinho, aço e
esperança.
Temos que olhar com carinho o presente e o futuro. Há muito ainda por fazer.
É urgente um novo pacto federativo. Em meu livro ‘Pátria Somos Todos’ digo que essa nova relação
apontaria caminhos para o equilíbrio na distribuição de
recursos e de serviços a serem prestados à população.
As reformas necessárias à construção de um
novo pacto federativo deverão resultar num autentico
federalismo fiscal e social, revendo as competências,
as atribuições e a repartição dos recursos entre União,
os Estados e os Municípios, bem como na construção
da cidadania plena para todos os brasileiros.
Esse novo pacto federativo que buscamos deve
contemplar a renegociação das dívidas que os estados
têm com o governo federal. O nosso estado vive hoje
uma situação quase falimentar em virtude dos pagamentos mensais que é obrigado a fazer para a União.
Insisto, o que venho dizendo há muito tempo: a
situação é muito grave, as taxas de juros muito altas
justificam a necessidade de uma renegociação da dívida quanto aos juros, às amortizações e aos prazos,
evitando transformar-se em uma dívida impagável.
Com relação ao Orçamento da União. O Executivo
detém a “caneta” para liberar ou não o orçamento. E aí
está um sério problema que há décadas colabora para
deixar o Legislativo a reboque do Executivo.
Com o Orçamento Impositivo, estaremos fortalecendo o princípio constitucional de independência entre
os poderes da República. O que é aprovado tem que
ser cumprido, como é na maioria dos países do mundo.
O Impositivo vai garantir o que foi aprovado, fortalecendo os municípios que hoje sobrevivem com parcos recursos, com orçamentos apertadíssimos, quase
no fundo do poço.
O Impositivo vai ao encontro de uma Proposta
de Emenda à Constituição (PEC 23/2005), de minha
autoria, que institui o Orçamento Participativo.O Participativo dá oportunidade para a população escolher
quais as suas prioridades: saúde, educação, segurança, habitação...
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É urgente uma reforma tributária... que seja condizente com a realidade e necessidade atual do nosso
País. A elevadíssima carga de impostos fomenta a sonegação, inibe novos empreendimentos e por consequência deixamos de gerar novos postos de trabalho.
É fundamental a redução das taxas básicas de
juros da economia e um câmbio realista para que ocorram consequências diretas para a sociedade como o
aumento da produção.
Tenho enorme preocupação com o Mercosul. E
aqui lembro os versos do poeta Mario Eleú Silva, imortalizado na voz de Dante Ramon Ledesma: “Orelhano,
de marca e sinal, fulano de tal, de charlas campeiras...
Não se pede passaporte neste caminhos do pampa”.
O direito de livre circulação encontra fundamento no principio da não-discriminação, que comporta a
igualdade de tratamento entre todos os trabalhadores,
entre todos os empreendedores, que desempenham
suas atividades no âmbito do mercado comum.
Queremos que os trabalhadores e os empreendedores participem na elaboração das estratégias do
Mercosul, por meio do diálogo, das negociações com
os outros blocos constituídos.
No meu entendimento, o Mercosul deve ir além do
comércio e incluir o social, o cultural, os direitos humanos, a distribuição de renda, e a geração de empregos.
Nestes pilares que eu aqui citei, pacto federativo,
reforma tributária, orçamento impositivo, Mercosul, eu
incluo também a pauta unificada do movimento sindical: fim do fator previdenciário; redução da jornada de
trabalho para 40h semanais, sem redução de salários;
contra o PL 4330, que trata da terceirização; 10% do
PIB para a educação; 10% do orçamento da União para
a Saúde; transporte público e de qualidade; valorização das aposentadorias; desaposentadoria; reforma
agrária; suspensão dos leilões de petróleo; custeio e
estabilidade sindical; fim do voto secreto.
Meus amigos e minhas amigas. A Constituição
de 88 foi para mim um dos mais belos momentos da
nossa história. Semeamos a terra e amassamos o
barro com o povo.
Há outra aquarela que também foi pintada pela
nossa gente, que me deixou saudáveis marcas, e que
eu quero compartilhar com todos vocês: O Estatuto da
Juventude, do qual fui um dos relatores.
Essa Lei federal é um marco jurídico que encara a juventude como uma questão de Estado, e não
deste ou daquele governo; que amplia o conceito de
juventude – não mais uma fase de incertezas entre a
infância e o mundo adulto, mas uma categoria geracional sujeita de direitos específicos; que, por meio do
Sistema Nacional da Juventude, integra as políticas
de municípios, Estados e União em um todo coeso e
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coordenado; que garante benefícios imediatos, como
a meia-entrada e a meia-passagem, aos nossos jovens, sobretudo os carentes; e que, pela primeira vez
no ordenamento jurídico brasileiro, aponta para um
Brasil mais tolerante às diferentes orientações sexuais, ao garantir que os jovens usufruam essa liberdade
em relação a suas opções em termos de sexualidade.
Por fim, meus queridos amigos e amigas. Quero
deixar uma mensagem a todos vocês... vocês jovens,
eternamente jovens.
Vai, levanta a tua mão para defender o teu país,
a nossa gente. Pisa firme neste solo e caminha em direção aos teus sonhos. Acompanha o som dos ventos
e luta por justiça e pão… Este é o teu destino.
Não importam os meios… a velha bandeira desbotada, o panfleto na mão, ou as palavras na boca,
soltas, ou unidas, qual coletivo de pássaros batendo
asas, e ajuntando cantos pelas redes sociais.
O que fizeres hoje será luz no futuro. Os caminhos
que caminhas, as setas que apontas, as tuas inquietações, as tuas insônias, podes crer: estão incomodando
muita gente que detêm o poder em nosso país.
Um dia eu também fui jovem. E hoje, com os
meus cabelos brancos, continuo mais jovem do que
nunca, pois é o espírito que determina tal condição e
demarca a vida que queremos.
Sou jovem porque acredito no Brasil. Sou jovem
porque acredito nas diferentes cores das nossas mãos,
porque respeito nossas diferenças. Sou jovem porque
quero mudanças e não aceito o que está errado.
No final das contas, somos todos jovens. Por
quê? Porque a liga que nos une, que mexe com os
nossos sentimentos é a fonte de uma riqueza maior,
raiz de uma força superior que nos chama para a luta:
a indignação.
Jamais deixa adormecer a indignação que guardas no teu peito. Pois é assim que as pedras são cortadas e lapidadas. É assim que as vitórias são alcançadas. E é assim que nós escolhemos o sol que irá
nos acordar.
Um grande abraço em cada um e em cada uma
de vocês e que Deus continue a iluminar os nossos
caminhos.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta
V. Exª.
Pela Mesa, V. Exª continuaria falando, sem qualquer controle de tempo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Fora do microfone.) – Não daria, porque eu demorei três horas para fazer essa palestra.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Nossa!
Convido agora o último orador da presente sessão, Senador Acir Gurgacz, que também fará seu
pronunciamento alusivo aos 25 anos da Constituição
brasileira.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei o mais breve possível, devido ao adiantado da hora.
Creio que todo brasileiro tem uma relação muito
particular com a nossa Constituição, a Constituição
cidadã, a nossa Carta Magna, promulgada em 1988,
porque, de uma maneira ou de outra, contribuímos para
a sua elaboração ou fomos beneficiados por ela, pelo
seu texto, pelas normas forjadas no limiar da redemocratização do Brasil e da formação da Nova República,
o grande sonho do povo brasileiro. Nascia ali um novo
País, uma nova sociedade, um novo Brasil.
A abertura política ensaiada antes mesmo de
abril de 1984, quando ocorreram as históricas manifestações pelas Diretas Já, proporcionou ao Brasil um
novo horizonte para a participação popular e criou um
cenário de oportunidades que teve reflexos lá nos rincões da Amazônia, onde trabalhávamos a construção
do nosso Estado de Rondônia, que, no dia 6 de agosto
de 1983, teve a sua própria Constituição promulgada.
Rondônia, podemos considerar que já é um filho
da nova Constituição brasileira, pois esta proporcionou
a reforma agrária no Brasil, e Rondônia é fruto de uma
grande reforma agrária que se deu e se instalou no
nosso Estado de Rondônia.
Na época, o então Ministro da Justiça Ibrahim
Abi-Ackel, representando o Presidente da República,
falou textualmente: “A Constituição é para o Estado o
que a certidão de nascimento é para o cidadão.” Esse
mesmo sentimento foi expresso pelo Deputado Ulysses Guimarães ao promulgar a Constituição de 1988,
quando a batizou de “Constituição cidadã”.
Faço referência à Constituição do Estado de Rondônia para reforçar o nascente espírito democrático e a
sede de cidadania que o País vivia na década de 1980,
pois, de forma inovadora, a Assembleia Constituinte de
Rondônia inseriu garantias de autonomia financeira,
administrativa e orçamentária ao Ministério Público, inclusive ficando o percentual mínimo sobre o orçamento
do Estado que deveria ser repassado mensalmente.
Isso ocorreu há 30 anos. Era totalmente inovador,
pois, nenhum Estado ainda ousara tanto, nem por lei
ordinária, e assim permaneceu durante cinco anos, período em que somente o Ministério Público de Rondônia
gozava dessas garantias no Brasil, até a promulgação
da Constituição nacional de 1988.
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Portanto, temos muito o que comemorar, o que
celebrar, com relação aos 25 anos de promulgação da
Constituição brasileira.
É assim que encerro o meu pronunciamento,
cumprimentando a todos aqueles que participaram
diretamente aqui, no Congresso Nacional, da elaboração desta Carta tão importante, que é a Constituição
cidadã brasileira.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimento também
V. Exª, nobre Senador Gurgacz, que foi o último orador inscrito para esta importante sessão especial que
trata da comemoração do transcurso dos 25 anos da
promulgação da Constituição brasileira.
Não havendo mais oradores inscritos, a presente
sessão estão encerrada.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 6 minutos.)
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Ata da 191ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 29 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Paulo Paim,
Paulo Bauer e Eduardo Suplicy
(Inicia-se a sessão às 16 horas e 6 minutos e
encerra-se às 20 horas e 25 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
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Iniciamos agora a sessão ordinária do Senado
Federal.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu,
da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de
Decreto Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 292 a 304, de 2013, em conformidade com o inciso III do art. 91 do Regimento Interno,
serão apreciados terminativamente pela Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão receber emendas pelo prazo
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da
Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu já havia levantado
o meu microfone solicitando inscrição para período de
breves comunicações.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB –
MS) – Para uma comunicação inadiável, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) –Para uma comunicação
inadiável, segundo inscrito.
Senador Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Para falar em nome da Liderança do PDT.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Liderança do PDT,
Senador Gurgacz.
E convido o primeiro orador inscrito, o Senador
Paim. (Pausa.)
Senadora Ana Amélia. (Pausa.)
Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Senador Jarbas Vasconcelos. (Pausa.)
Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
Falará como primeiro orador inscrito.
Na sequência, temos ainda Senador Fernando
Collor, Pedro Taques, Lúcia Vânia, Casildo Maldaner,
Paulo Bauer e Humberto Costa.
Pois não, Senador, pelo tempo regimental de 10
minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Senadora Vanessa Grazziotin, que
neste momento preside a sessão, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, na sessão de hoje do Senado de homenagem aos 25 anos da Constituição, eu tive a oportunidade de me pronunciar sobre, entre outros aspectos, a
importância de que, com a redemocratização do País,
Senador Moka, veio para nós de Roraima a verdadeira
implantação da democracia, porque nós éramos Território Federal, cujos governadores eram nomeados e
já chegavam lá em Roraima, sem nunca terem ido lá,
com toda a equipe de assessores e secretários.
E nós vivemos essa situação, que inicialmente
foi benéfica, quando Getúlio Vargas criou os Territórios
Federais nas fronteiras, e realmente nós não teríamos
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tido o progresso que tivemos se continuássemos pertencendo ao Amazonas. Digo isso porque Municípios
vizinhos a nós, antigos, não têm o desenvolvimento
que Roraima tem.
Porém, Sr. Presidente, nós tivemos uma fase, de
1988 até 1990 – dois anos, portanto –, de um governador biônico, nomeado. Embora tenha passado por
uma votação aqui no Senado, foi um governador ainda
nomeado. Mas a Constituição previa que o Estado seria
instalado com a eleição do primeiro governador eleito.
E o primeiro governador eleito, também governador do
Território, foi o Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, que
de fato implantou tanto os poderes constituídos quanto
toda a infraestrutura necessária para que realmente
nós tivéssemos condições de ser um Estado.
O Estado avançou muito no governo dele, depois no governo Neudo Campos, depois no governo
Flamarion, depois no governo Ottomar novamente.
Mas o certo é que, na última eleição do Brigadeiro
Ottomar, ele tinha um vice que nem ele mesmo queria. Infelizmente, com um ano de governo ele morreu.
Esse vice-governador assumiu o mandato, foi para a
reeleição e, realmente – digamos assim –, tomou na
base do dinheiro a eleição no segundo turno, fazendo
os maiores absurdos.
Nesse período – neste último governo, portanto
–, Roraima tem estagnado, para não dizer pior: retrocedido. Na verdade, ele está endividando o Estado,
gastando todo o dinheiro que vai para lá em obras,
muitas das quais não existem de fato. Só há uma obra
que é realmente – já saiu até na revista Veja – bem
feita, que é a casa dele, que ele fez.
Quando ele assumiu o governo, ele era um empresário endividado. Hoje, ele é um homem que tem
uma mansão com uma piscina em forma de “J”, que é
a primeira letra do nome dele. Então, nós, infelizmente, chegamos a este momento em que o Estado está
sofrendo muito por uma corrupção escancarada e,
principalmente, pela falta de compromisso desse governador com o povo e com o nosso Estado.
Mas eu espero – assim como nós passamos muitos anos para transformar Roraima de Território em Estado – que muito em breve nós possamos ter realmente
em Roraima alguém que governe com honestidade,
que seja uma pessoa de mãos limpas, para que não
fique – eu que nasci lá – o nosso povo envergonhado
por ver que o nosso Estado só sai nas notícias ruins
do noticiário nacional, porque, infelizmente, quase que
em todos os aspectos, o nosso Estado está sempre
numa situação pior.
E era para estar melhor, porque é o que tem
menor população e, proporcionalmente, é o que mais
recebe dinheiro do Governo Federal, fora a arrecada-
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ção própria. No entanto, a situação é caótica em todos
os setores do nosso Estado: na saúde, na educação,
nos transportes, na segurança, enfim, não há um setor
da vida do Estado que, digamos, esteja favorecendo
aqueles que necessitam.
Então, eu quero fazer também este registro, nesta
primeira sessão do Senado após a sessão de homenagem à Constituinte. Tive o orgulho de ser Constituinte
e tive o orgulho, portanto, de colaborar para que o Território de Roraima se transformasse em Estado, mas
tenho a responsabilidade de denunciar, de mostrar as
falcatruas do governo que aí está e que, na verdade,
está sub judice, porque está com um processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral desde 2011. Já estamos no quinto relator e esse processo não é julgado.
É uma coisa que eu, como pai de dois juízes, fico
triste de ver: que a Justiça possa ser, digamos assim,
vista pelos eleitores que votaram em Roraima como
algo em que quem tem dinheiro não perde. É o que
está acontecendo.
Esse governador, repito, tem esse processo que
está no quinto relator, e nenhum dos quatro anteriores
relatou, deu o seu parecer, botou em votação. Não dá
para acreditar que já vamos chegar ao ano que vem,
à eleição, e não há sequer julgamento. Nem vou entrar
no mérito jurídico, porque eu entendo, pelo que vi, que
merece ser cassado, mas seria importante que pelo
menos se julgasse, Senador Perrella, porque não é
possível nós acreditarmos que um processo que já
tem parecer do Ministério Público há muito anos não
vá à pauta de julgamento.
Eu quero, então, fazer um apelo ao novo relator,
o quinto relator desse processo, que relate de acordo
com a sua consciência jurídica, mas não imagine que
a população tem em mente que não adianta se preocupar em votar no desonesto ou no honesto, porque
quem é desonesto tem dinheiro e banca grandes bancas de advogados para permanecer, portanto, protegido através de artimanhas jurídicas.
Então, eu queria fazer este registro. Ao mesmo
tempo em que celebramos há pouco na sessão anterior
do Senado, e eu fiz questão de registrar essa etapa
democrática da nossa vida, também quero agora, nesta sessão ordinária do Senado, dizer que teve o lado
bom, mas hoje estamos vivendo o lado ruim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Calheiros, Presidente.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Sr. Presidente Renan. Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Cyro Miranda.
Senador Zeze Perrella.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Se for possível, eu gostaria de me inscrever
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra a V. Exª,
para uma comunicação inadiável, na forma do Regimento.
V. Exª tem a palavra.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Acho que tem alguém na minha frente. Não tem?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Seria eu, mas dou meu tempo para ele.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, há um acordo para que
V. Exª use da palavra; em seguida, vamos começar a
Ordem do Dia.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Eu gostaria de cumprimentar pelo Dia do
Servidor Público, que aconteceu ontem, essa valorosa
classe de trabalhadores, que tem como dever o exercício da função social de servir aos cidadãos brasileiros,
fim último de nossa Nação.
Cumprimento os servidores públicos do Brasil e,
em especial, os servidores do Senado Federal, que,
nos mais diversos órgãos, contribuem para o funcionamento desta Casa.
Todos nós sabemos que, sem o esforço diuturno
de cada servidor do Senado Federal, não seria possível
realizar as inúmeras tarefas que envolvem o exercício
do mandato parlamentar.
O corpo de servidores do Senado Federal é da
mais alta estatura e qualificação profissional. Temos
aqui especialistas de diversas áreas, com ampla capacidade de assessoramento parlamentar e sempre
dispostos a nos orientar tanto no plenário quanto nas
Comissões.
Estamos rodeados por servidores ávidos por servir não importa a tarefa a que são designados.
Tenho certeza de que todos neste plenário sentem
no dia a dia a dedicação de nossos servidores, desde
os que nos servem o cafezinho ou são ascensoristas
até os que elaboram os pareceres na Consultoria Legislativa ou nos assessoram nas Comissões.
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Quero fazer uma homenagem especial aos servidores do meu gabinete, sem os quais não seria possível exercer um mandato à altura do povo de Goiás.
Sou extremamente grato a cada um que me auxilia
no dia a dia.
Rendo homenagem especial às servidoras públicas de todo o Brasil, que se têm projetado nas mais
diversas esferas da Administração pela competência
e criatividade.
Assim, Sr. Presidente, eu deixo aqui para que
seja depois transcrito pronunciamento com todos os
nossos agradecimentos a esses servidores que têm
uma dedicação e são para nós um esteio e os grandes
colaboradores. Tenho certeza de que são os valorosos
e dedicados servidores do Senado que tornam possível
a esta Casa desempenhar as funções constitucionais.
Parabéns a todos os servidores e o meu muito
obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR CYRO MIRANDA.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ontem comemoramos o Dia do
Servidor Público, esta valorosa classe de trabalhadores que tem como dever o exercício da função social
de servir aos cidadãos brasileiros, fim último de nossa Nação.
Cumprimento os servidores públicos do Brasil e,
em especial, os servidores do Senado Federal, que,
nos mais diversos órgãos, contribuem para o funcionamento desta Casa.
Todos nós sabemos que, sem o esforço diuturno
de cada servidor do Senado Federal, não seria possível
realizar as inúmeras tarefas que envolvem o exercício
do mandato parlamentar.
O corpo de servidores do Senado Federal é da
mais alta estatura e qualificação profissional.
Temos aqui especialistas de diversas áreas, com
ampla capacidade de assessoramento parlamentar
e sempre dispostos a nos orientar tanto no Plenário
quanto nas Comissões.
Estamos rodeados por servidores ávidos por servir não importa a tarefa a que são designados.
Tenho certeza de que todos neste plenário sentem
no dia a dia a dedicação de nossos servidores, desde
os que nos servem o cafezinho ou são ascensoristas
até os que elaboram os pareceres na Consultoria Legislativa ou nos assessoram nas comissões.
Quero fazer uma homenagem especial aos servidores do meu gabinete, sem os quais não seria possível exercer um mandato à altura do povo de Goiás.
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Sou extremamente grato a cada um que me auxilia no dia a dia.
Rendo homenagem especial às servidoras públicas de todo o Brasil, que se têm projetado nas mais
diversas esferas da Administração pela competência
e criatividade.
Mas, Sr. Presidente, neste Dia do Servidor Público, há uma tarefa inadiável que precisa ser feita se
o desejo for aproveitar o potencial de todos os que
decidiram ingressar nas carreiras do serviço público.
Precisamos desaparelhar politicamente a Administração e incentivar o servidor por meio de diferenciais remuneratórios de desempenho.
Se o Estado brasileiro desejar prestar um serviço
público de qualidade, terá de se inspirar na iniciativa
privada, estimulando a criatividade e a visão sistêmica
da ação de cada setor.
Retomar os pressupostos da reforma do Estado empreendida pelo Ministro Bresser Pereira é fator
primordial para a Administração ganhar agilidade e
eficiência.
Lamentavelmente, hoje, ainda vemos um Estado
que não aproveita ao máximo a vocação e o potencial
produtivo dos servidores públicos, além de ter procedimentos internos com pouca agilidade.
Pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas da
União revela que apenas 16% dos órgãos públicos
utilizam adequadamente a tecnologia de informação.
58% empregam essa ferramenta em nível intermediário e 34 % ainda estão na fase inicial de utilização.
Na área de informática, Senhoras e Senhores
Senadores, meu gabinete está na vanguarda, com um
programa desenvolvido por um de nossos servidores,
que mostra em tempo real o panorama das matérias de
autoria ou relatoria de qualquer Senador ou Deputado.
É com base nesse programa que, em breve, o
PRODASEN lançará uma ferramenta semelhante, de
caráter institucional.
Mas, no âmbito do Poder Executivo, não seria
exagero dizer que há um descompasso entre o potencial dos servidores e as diretrizes de ação do Estado.
Ao longo das últimas décadas, em razão da melhoria salarial, temos quadros extremamente qualificados, que ingressaram no serviço público em disputados
concursos de provas e títulos.
São servidores com pós-graduação, mestrado
e doutorado, que poderiam fazer uma verdadeira revolução no serviço público brasileiro se houvesse a
preocupação efetiva de profissionalizar as carreiras e
desaparelhar os Ministérios.
Sem dúvida, nossos servidores são peças fundamentais se desejarmos implementar uma gestão de
resultados centrada em metas e prazos.
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Mas nem sempre os servidores mais bem qualificados são os que ocupam os cargos estratégicos
nos Ministérios e Secretarias.
No presidencialismo de coalizão do atual Governo,
tem havido nítido desvio da ação do Estado, boa parte
das vezes voltada ao interesse ideológico e partidário.
No Dia do Servidor Público, faríamos um grande
serviço ao Brasil se dotássemos a Administração de
maior controle social, interno e externo.
A sociedade só terá um serviço público de qualidade quando entender que precisa exigir do Estado
a devida mudança de postura, tanto no estabelecimento de metas para atender as demandas quanto
na valorização do servidor como peça chave na ação
da Administração.
Sr. Presidente, queremos parabenizar todos os
servidores públicos do Brasil nesta data e agradecer
aos servidores do Senado Federal pelo carinho e a
presteza com que acolhem os pleitos de cada Senador.
Temos certeza de que são os valorosos e dedicados servidores do Senado Federal que tornam possível
a esta Casa desempenhar as funções constitucionais.
Parabéns aos servidores públicos!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra – já havia
solicitação anterior, e eu não tinha visto – ao Senador
Waldemir Moka.
Com a palavra, V. Exª.
Peço aos Senadores que estão em outras dependências da Casa que venham ao plenário. Nós vamos
ter a votação de medida provisória.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB –
MS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, primeiro, parabenizando V. Exª
e o Senador Vital do Rêgo pela cerimônia belíssima
hoje aqui, justa homenagem àqueles que escreveram
a história da nossa Constituição.
Eu era Deputado Estadual e participei da Constituinte no meu Estado. Mas, no dia da promulgação,
Senador, eu me encontrava lá no plenário, lá na galeria, torcendo pela aprovação da nossa Constituição, a
chamada “Constituição Cidadã”.
Sr. Presidente, ocupo a tribuna, para uma comunicação inadiável, para, mais uma vez, colocar um
problema que é essa questão de demarcação de terras indígenas. Só que agora, Senador Mozarildo, no
último final de semana, depois da decisão do Supremo, em cima da ratificação da decisão do Supremo,
só no último fim de semana, houve a invasão de nove
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fazendas, no sul do Mato Grosso do Sul, no Município
de Japorã, já na fronteira com o Paraguai.
Na região, há cerca de 2,7 mil índios da etnia
guarani-kaiowá. Segundo relatos da Federação de
Agricultura de Mato Grosso do Sul, os índios estão
armados com arcos, flechas e foices. Eles causam
destruição e geram medo nas sedes das fazendas.
De acordo com os produtores, os indígenas ordenaram a saída dos trabalhadores rurais das fazendas
Chaparral e São José e armaram barracas, impedindo
a retirada do gado da propriedade. Pediram para os
trabalhadores, os peões saírem, mas não permitiram
a retirada do gado.
Foram registrados boletins de ocorrência na Delegacia de Polícia de Mundo Novo. Os indígenas da
Aldeia Porto Lindo, na região de Japorã, pretendem
a expansão da área – e é essa a questão – já demarcada de 1.649 hectares para 9.454 hectares, um
aumento de 473%. No meu Estado, 79 propriedades
rurais foram invadidas por indígenas, algumas desde
a década de 80.
Na última quinta-feira, próxima passada, pela
terceira vez, o Ministro da Justiça, embora ele tivesse
marcado a data e a hora para comparecer à Comissão
de Agricultura, pela terceira vez consecutiva, adiou, e
aí foi convocado, porque acho que não tem mais como
haver desculpa e adiar pela terceira vez!
Mas hoje estou aqui para dizer: esse é um problema, não é possível isso, não é possível continuar
esse problema no meu Estado e no País. Temos que,
de alguma forma, acabar com essa história, e só há
um jeito, porque está clara a decisão, é uma decisão
clara. Agora vai continuar a invasão até quando? E o
Governo vai fazer o quê? Quer dizer, estão esperando
mais um tipo de conflito?
Pois não, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/
PTB – RR) – Senador Moka, apesar de que sei que,
numa comunicação inadiável, não há aparte, mas não
poderia deixar de falar algumas palavras nesse seu
pronunciamento. Primeiro, o que o Supremo julgou
agora foram as condicionantes sobre a demarcação
da Raposa Serra do Sol. Veja bem, há quantos anos
já aconteceu e, mesmo assim, está se interpretando,
pelo que sei, e que só vale para a Raposa Serra do
Sul, mas lá em uma das condicionantes diz que não
poderá haver mais expansão de áreas indígenas. Tenho
uma PEC aqui, a PEC nº 38 – que temos que lutar para
aprová-la –, que traz para o Senado apenas o direito
de dar, não é promulgar nem sancionar, mas, depois
de feitos os estudos pelos órgãos do Executivo, passa
pelo Senado para que haja a aprovação e a Presidente,
ao final, homologa. Mas o que não pode é ficar como
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está. Hoje, 0,3% da população nacional se declaram
índios e já temos 14% do território nacional demarcado. E a nossa Constituição disse lá que a União teria
cinco anos para demarcar as terras indígenas. Estamos comemorando 25 anos da Constituição e ainda
estamos vendo esses fatos se repetirem Brasil afora.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS) – Agradeço o aparte de V. Exª, mas essa é exatamente a questão. Quer dizer, nós vamos prorrogar
uma situação que agora não há mais. O Governo vai
adotar ou não vai adotar a decisão da Raposa Serra
do Sol? E, se adotar, não há que se falar em aumento
de área, de aldeia já demarcada. Essa é a questão.
O Governo entende que tem que ampliar, mas,
então, só há um caminho: tem que desapropriar e comprar as propriedades.
Está mais do que claro que lá no Mato Grosso
do Sul as terras têm documento. Ninguém invadiu; ninguém grilou. E há muito tempo isso.
Não é possível conviver com essa situação. Nós,
do Mato Grosso do Sul, não concordamos com isso,
e digo, mais uma vez, que nós vamos responsabilizar
pelos conflitos que vierem a surgir de forma violenta
exatamente o Ministro da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Waldemir Moka.
Eu queria comunicar à Casa que nós não vamos
apreciar hoje a Medida Provisória nº 622, de 2013. Por
quê? Porque hoje seria a segunda sessão, portanto,
ainda não contemplando o prazo, o acordo das Lideranças partidárias no sentido de que só na terceira
sessão nós pudéssemos votar, o que vai acontecer,
na verdade, amanhã.
Eu queria só aproveitar a oportunidade para lamentar o falecimento precoce do jornalista Maurício
Azêdo, ocorrido na última sexta-feira.
Azêdo teve uma vida profissional e política intensa, sempre aliada aos ideais democráticos e libertários. Foi repórter, cronista, chefe de reportagem,
editor-chefe e diretor de redação de vários veículos.
Também foi Vereador pelo Rio de Janeiro por três legislaturas. Presidiu a Câmara de Vereadores do Rio de
Janeiro, foi Secretário Municipal de Desenvolvimento
Social e ainda exerceu a nobre função de Conselheiro
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Eu, como todos sabem, tive o privilégio, tão logo
me elegi para a Presidência do Senado Federal, de
convidar Maurício Azêdo para compor o Conselho de
Transparência e Controle Social do Senado Federal.
Como homem comprometido com as mudanças
do seu tempo e com a transparência também, mesmo
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já muito doente, o Maurício Azêdo aceitou a função.
Eu, portanto, em nome dos Senadores, do Senado
Federa, agradeço publicamente ao gesto do Maurício
Azêdo que está inscrito na história do Senado Federal.
Aos profissionais de imprensa a minha solidariedade ante a perda de um dos seus mais brilhantes
profissionais. À família de Maurício Azêdo, os meus
votos de profundo pesar, certo de que o seu exemplo
sempre será uma referência para todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós declaramos encerrada a
Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 622, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 622, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros
da União, no valor de trezentos e oitenta milhões de reais, para viabilizar o pagamento de
subvenção econômica às unidades industriais
produtoras de etanol combustível da Região
Nordeste.
Parecer sob nº 60, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Deputado Danilo Forte
(PMDB/CE); e Relator Revisor: Senador Ivo
Cassol (PP/RO), favorável à Medida Provisória e pela declaração de inadmissibilidade
das Emendas nºs 1, 3 a 11; a Emenda nº 2 foi
retirada pelo autor.
2
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.
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como
primeiro signatário o Senador José Sarney, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos
benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre
Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo
de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 16, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde e dá outras providências (desobriga as entidades filantrópicas da
área de saúde de constituir pessoa jurídica
independente para operar plano privado de
assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Roberto Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1
– CAS, que apresenta.
8
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
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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.
9
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.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 432, de
2013 (apresentado como conclusão do Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão Mista
de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição
Federal), que dispõe sobre a expropriação das
propriedades rurais e urbanas onde se localizem a exploração de trabalho escravo e dá
outras providências.
11
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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12
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).
13
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).
14
REQUERIMENTO
Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).
15
REQUERIMENTO
Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
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16
REQUERIMENTO
Nº 1.163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
133, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(acesso ao patrimônio genético nacional).
17
REQUERIMENTO
Nº 1.174, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.174, de 2013, do Senador Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
208, de 2012, além das Comissões constantes
do despacho, seja ouvida, também, a de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (direitos e
regularização dos contratos de trabalho rural).
18
REQUERIMENTO
Nº 1.175, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.175, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (direitos
e regularização dos contratos de trabalho rural).
19
REQUERIMENTO
Nº 1.180, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
20
REQUERIMENTO
Nº 1.182, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008 – Complementar (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 242, 481 e 701,
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de 2007; 90, de 2010; 344, de 2011; e 136, de
2012 – todos Complementares), com os Projetos de Lei do Senado nºs 130, de 2007; 246,
de 2011; 270, de 2012; 181, 201, 329, 353 e
354, de 2013, todos complementares, por regularem matéria correlata (microempresas e
empresas de pequeno porte).
21
REQUERIMENTO
Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei do
Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011, a fim de
que tenham tramitação autônoma (abatimento de
dívidas relativas a programas de investimentos).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Amanhã, vamos votar a medida
provisória e vamos dar sequência à Ordem do Dia, e
faremos – isso é muito importante – a primeira sessão
de discussão do trabalho escravo, da regulamentação
relativa ao trabalho escravo. O Brasil está sendo muito
cobrado internacionalmente para que nós possamos,
rapidamente, votar o fim trabalho escravo e, amanhã,
vamos fazer a primeira sessão.
Hoje, quando falava nos 25 anos da Constituição Federal, fiz questão de lembrar a criação de uma
comissão para regulamentar a Constituição Federal;
117 artigos da Constituição Federal ainda precisam
ser regulamentados e nós vamos regulamentar daqui
a pouco pelo menos três artigos: o artigo que trata do
trabalho escravo, o artigo que trata da greve do servidor público e o artigo que trata da regulamentação do
art. 192 da Constituição Federal.
Eu tenho um compromisso, assumi esse compromisso aqui ainda no discurso de posse, de que nós
regulamentássemos o art. 192 da Constituição Federal e nele discutíssemos a questão da autonomia e do
mandato para presidente e diretores do Banco Central.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. n° 160/2013 – CI/PRES
Brasília, 23 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 89, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência a designação dos Senadores Inácio Arruda, Walter
Pinheiro, Eduardo Lopes, Clésio Andrade, Valdir Rau-
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pp, Cícero Lucena e Antonio Carlos Rodrigues como
membro titulares e os Senadores Lindbergh Farias,
Lídice da Mata, Vanessa Grazziotin, Flexa Ribeiro e
Alfredo Nascimento para comporem como membros
suplentes a Subcomissão Permanente de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano – CISPID. Segue abaixo
quadro da composição consolidada.
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Sala das Sessões, 23 de outubro de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB – SE
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os ofícios que acabam de ser
lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 205, da Senadora Vanessa
Grazziotin, referente ao Requerimento nº 1.151, de
2013, de missão, por meio do qual relata participação
em missão oficial, a convite do Parlamento Latinoamericano – Parlatino, realizada na Cidade do Panamá, no
período de 18 a 20 de outubro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:

Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura
Oficio – 425/2013– GSHCST
Em 29 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Com cordiais cumprimentos e em atenção ao
OF. N° 518/2013-PRESID, datado de 24 de outubro
do corrente, informo a Vossa Excelência que, devido
a compromissos políticos firmados em meu Estado,
não poderei representar esta Casa junto ao Parlamento Russo.
Antecipando minhas sinceras desculpas por
quaisquer inconvenientes, aproveito para externar
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Humberto Costa
OF. GSACV N° 118/2013
Brasília, 23 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por meio
deste, comunicar a Vossa Excelência que no dia de
ontem, 22 de outubro, apesar de registrar a presença no Plenário do Senado Federal, não participei das
votações, como era da minha vontade, tendo em vista audiência marcada anteriormente no Ministério da
Saúde com o Ministro Alexandre Padilha, para colher
sugestões acerca do PLC 37/2013, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
do qual sou relator.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de estima e consideração.

Of. GSVGRA Nº 205/2013
Brasília-DF, 24 de outubro de 2013
Tendo em vista a recente viagem de comitiva designada por Vossa Excelência ao Panamá, atendendo
a convite do PARLAMENTO LATINOAMERICANO-Parlatino, encaminho em anexo o Relatório de Viagem.
Agradeço a atenção de Vossa Excelência, destacando a importância que foi esse intercambio entre
parlamentares dos dois países amigos e parceiros.
Saudações Democráticas. – Senadora Vanessa
Grazziotin.
XXIX Assembleia Ordinária do PARLAMENTO
LATINOAMERICANO
Sede Permanente de Parlamento Latinoamericano
Panamá, República de Panamá, 18 a 20 de outubro de 2013.
1. Período
De 18 a 20 de outubro 2013.
2. Comitiva
Senadores:
Senadora Vanessa Grazziotin Senador Casildo
Maldaner Senador Paulo Davim
Deputados
Deputado Eduardo Azeredo
Deputado Fernando Ferro Deputado Fernando Marroni
Deputado Vanderley Macris
Deputado Nelson Pelegrino Deputado João Ananias
3. Objetivo:
• Participação na XXIX Assembleia do Parlamento
Latino Americano - PARLATINO.
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• Participação na solenidade de inauguração da
Sede Permanente do Parlatino.
4. Atividades desenvolvidas
Dia 18.10
Chegada ao Panamá
14hs
• Reunião das diretivas das Comissões
17hs
• Sessão Solene de inauguração da Sede Permanente do Parlamento Latino-Americano, com a presença dos Chefes de Estado e de Governo participantes
da Cúpula Ibero-Americana XXIII.
• Recepção oferecida pelo Presidente do Parlamento Latino-Americano, em honra as delegações e
convidados especiais.
• Local: Sede do Parlatino
20hs
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> Intervenção de Delegações:
14h30min.
• Continuação da Agenda da XXIX Assembleia
Ordinária do Parlamento Latinoamericano.
2. “O Protocolo de Nagoya sobre acesso aos recursos genéticos e participação justa e equitativa nos
benefícios derivados de sua utilização na Convenção
sobre a Diversidade Biológica”.
• Conferencista: Sr. Braulio Ferreiro de Souza
Días, Secretario Executivo do Convenio sobre Diversidade Biológica (CDB) das Nações Unidas.
> Intervenção das delegações:
3. «Arbitragem Internacional na América Latina».
• Conferencista: Sr. Ricardo Patíño, Ministro de
Relações Exteriores do Equador.
> Intervenção das Delegações:
18hs

• Participação na abertura da XXIII Cúpula Ibero
Americano
• Local: Centro de Convenções

Discussão e votação das preposições apresentadas pelas comissões, as quais podem serem acessadas no site www.parlatino.org.
• Local: Sede del PARLATINO

Dia 19 .10

21hs

09:00 hs
• Descerramento da placa alusiva a inauguração
da Sede do Parlatino.
• Instalação da XXIX Assembléia Ordinária do
Parlamento Latino-Americano, com abertura da sessão pelo Presidente do Parlamento Latino-Americano,
deputado Elias Castillo.
9h30hs
• Assinatura de acordos entre o Parlatino e a
Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação, FAO, e do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, UNISDR.
• Informações sobre a construção do prédio da
sede definitiva do Parlatino.
• Ratificação do relatório sobre a execução do
orçamento aprovado pelo
Conselho de Administração e aprovação do projeto de orçamento para 2014.
• Apresentação e discussão dos seguintes temas:
1. “A reforma do sistema econômico no âmbito da
crise global”.
Conferencistas:
> Dr. Pedro Páez Pérez, economista, Superintendente de Controle de Cambio de Poder de Mercado,
do Equador. Membro da Comissão de Informe Stiglitz.
> Sr. Víctor Ovalles Santos, Especialista em assuntos econômicos, encarregado de dar seguimento
aos trabalhos sobre a crise financeira e economia
mundial da ONU.

Encerramento
Dia 20-10
Retorno ao Brasil
Brasília/DF, 24 de outubro de 2013. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o
Ofício nº 95, de 24 de outubro de 2013, do Ministro
de Estado das Comunicações, em resposta ao Requerimento nº 896, de 2013, de informações, de iniciativa
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
As informações foram encaminhadas, em cópia, à
Comissão Requerente. O requerimento vai ao arquivo.
Foi juntada cópia desse Ofício ao Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de 2012. O Projeto retorna à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o
Ofício nº 187, de 29 de outubro de 2013, do Ministro de Estado da Educação, em resposta ao Requerimento nº 692, de 2013, de informações, de autoria
do Senado Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu o
Aviso nº 221, de 25 de outubro de 2013, do Ministro
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de Estado de Minas e Energia, em resposta ao Requerimento nº 920, de 2013, de informações, de autoria
do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu os
seguintes Avisos do Ministro de Estado da Justiça:
– Nº 1.789, de 23 de outubro de 2013, em
resposta ao Requerimento nº 972, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Flexa
Ribeiro;
– Nº 1.791, de 24 de outubro de 2013, em
resposta ao Requerimento nº 547, de 2013,
de informações, de autoria do Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu a
Mensagem nº 469, de 2013, na origem, da Senhora
Presidente da República, que restitui os autógrafos do
Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2013 (proveniente da Medida Provisória nº 618, 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 pelos entes da Federação; autoriza o aumento do capital social da VALEC
– Engenharia, Construções 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 que
menciona; 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,
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de 19 de julho de 2013, e 12.761, de 27 de dezembro de 2012; e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei nº 12.872, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, projeto de lei
do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 445, DE 2013
Altera o art. 32 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), para dispor sobre a oferta de
componentes e peças de reposição após
cessadas a produção ou importação de
produtos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 32 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32. ..........................................................
Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, nunca inferior a dois
anos, na forma de regulamentação expedida
pelo Poder Executivo Federal.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
O Código de Defesa do Consumidor determina, no seu art. 32, que os fabricantes e importadores
deverão assegurar a oferta de componentes e peças
de reposição enquanto não cessar a fabricação ou
importação do produto. Estipula, ainda, no parágrafo
único do mesmo artigo, que, cessadas a produção ou
importação, a oferta deverá ser mantida por período
razoável de tempo, na forma da lei.
Essa norma legal é imprescindível para a defesa
do consumidor, na medida em que, se não houvesse
a obrigatoriedade do fornecimento de componentes e
peças de reposição após cessadas a produção ou a
importação de produtos, o consumidor seria bastante
prejudicado, já que poderia vir a ter sérias dificuldades
para utilizá-los, especialmente nos casos em que não
existem outros fabricantes dos componentes e peças
de reposição.
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A despeito da importância da norma, acreditamos
que ela necessita ser aprimorada.
Na definição do “período razoável de tempo” referido na lei, há que se levar em conta a diversidade de
produtos oferecidos no mercado, sua vida útil e seus
preços, entre outros aspectos, razão pela qual julgamos oportuno remeter a matéria à regulamentação a
ser editada pelo Poder Executivo Federal.
Por outro lado, julgamos conveniente definir, no
próprio texto legal, o prazo mínimo de dois anos, que
se aplicará a quaisquer produtos, quando não houver
definição de prazo maior em lei ou regulamento.
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 Pedro Taques.
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
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interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII,
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas
Disposições Transitórias.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
....................................................................................
SEÇÃO II
Da Oferta
....................................................................................
Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão
assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.
Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável
de tempo, na forma da lei.
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e controle, em
decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.210, de 2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, concluindo contrariamente ao
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado nº 303, de 2009.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em 28 de outubro do corrente, para edição do decreto legislativo regulando as
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória
nº 613, de 2013, cujo prazo integral de vigência expirou em 4 de setembro de 2013, convertida no Projeto
de Lei de Conversão nº 20, de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Petecão, com
a palavra V. Exª, pela ordem.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD –
AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente
Renan, é apenas para pedir o apoio desta Presidência e da Mesa Diretora para que possa reforçar aqui
o nosso pedido à Presidência da República, à Casa
Civil, a quem possa decidir e interessar sobre a regulamentação do abono que foi dado aos nossos policiais
federais nessa área de fronteira, e não só aos policiais
federais como também ao pessoal da Receita Federal.
Entendemos que é de fundamental importância
que esta matéria que foi votada lá na Câmara e aqui
no Senado seja regulamentada o mais rapidamente
possível.
Fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo para que
providências sejam tomadas no sentido de regulamentar o adicional de fronteira.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª
Vanessa Grazziotin.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente. Pela ordem.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pena que o
Presidente Renan... Eu estava vindo da comissão que
discute a Medida Provisória nº 623 e eu queria... Ele
falou sobre a questão do projeto do Senador Dornelles
que trata da independência do Banco Central.
Tenho que essa é uma matéria extremamente relevante e muito importante para o País exatamente por
ser e ter essa grandeza e essa relevância em todos os
aspectos, até por questão de segurança jurídica. Ela
tem um alcance muito grande e talvez fosse o caso de
essa proposta de independência do Banco Central ser
submetida a um debate maior antes de chegar ao processo de votação aqui no plenário do Senado Federal.
Acho que, como esta é uma Casa política, o
aprofundamento do debate em torno da independência do Banco Central – hoje eu conversava muito com
o Senador Dornelles a respeito disso –, talvez fosse
oportuno e conveniente. Acho que daríamos uma boa
contribuição a essa matéria não só pela relevância, pela
autoria de um Senador que eu tenho grande orgulho
de ser o meu Líder aqui, nesta Casa, mas especialmente pelo que significa a independência do Banco
Central para a vida política, econômica, financeira e
institucional do nosso País.
Então, é a minha modesta sugestão para ampliar
o debate em torno dessa matéria, cara Presidente da
sessão, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senadora Ana
Amélia. Apesar de o Senador Renan não estar mais
aqui na Presidência, não tenho dúvida nenhuma de
que as observações de V. Exª são as mesmas do Presidente Renan.
Pouco antes da abertura e do encerramento da
Ordem do Dia, ele se manifestava a respeito da necessidade desse amplo debate a que V. Exª se refere.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Obrigada, Presidente, por esse esclarecimento, porque
eu estava, como eu disse, na comissão que discute a
Medida Provisória nº 623, juntamente com o Senador
Paulo Davim, o Senador Eduardo Amorim, o Senador
Aloysio e tantos outros, mas eu queria resguardar e
ressalvar o interesse do Presidente Renan Calheiros
no sentido de dar produtividade e efetividade ao nosso
trabalho aqui no Senado Federal. Então, o interesse
dele nisso é um ponto positivo. Também fico feliz com
a explicação de V. Exª de que o Presidente já havia esclarecido e manifestado o desejo do aprofundamento do
debate em torno da independência do Banco Central.
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Muito obrigada, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa é que cumprimenta V. Exª, Senadora Ana Amélia.
Eu gostaria de comunicar a relação dos inscritos,
porque, antes do início da Ordem do Dia, chamamos
os primeiros oradores inscritos, inclusive a Senadora
Ana Amélia, mas alguns não estavam presentes. Então, a orientação é que comecemos do sexto inscrito
na relação dos inscritos, a partir do Senador Fernando
Collor de Mello. Abriremos a lista de oradores, depois
da Ordem do Dia, chamando um líder para usar da palavra. O Senador Acir Gurgacz está presente e convido
S. Exª a falar pela liderança de seu Partido, o PDT...
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – PDT.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Eu sei que é o PDT,
Senador. V. Exª está muito apressado.
Com a palavra V. Exª, pelo tempo regimental.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente da sessão, Srªs e Srs. Senadores, nossos
amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela
Rádio Senado, trago à tribuna um assunto que considero da maior importância para a agricultura brasileira, principalmente para a agricultura familiar, aquela
que precisa da mão do Governo, da ação do Governo,
municipal, estadual ou Federal. No caso aqui, principalmente do Governo Federal.
Refiro-me à aprovação, hoje, em reunião extraordinária, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
do Senado, do projeto de lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Anater,
que se reveste de importância ímpar para a agricultura
brasileira e, de maneira particular, para essa Comissão.
É um momento importante para a agricultura, porque representa a coroação da mobilização dos pequenos e médios agricultores pelo resgate da assistência
técnica e extensão rural no nosso País, visto que esses agricultores familiares ficaram sem apoio técnico
necessário após a extinção da Empresa Brasileira de
Assistência Técnica, a Embrater, extinta em 1990, com
a consequente redução das ações das empresas estaduais, as Emater, que passaram a operar apenas com
recursos estaduais, sem a ação do Governo Federal,
ou seja, sem os recursos da União, para que os nossos
agricultores tivessem à sua disposição a assistência
técnica necessária para ampliar a produtividade não
só em termos de quantidade, mas, principalmente, na
qualidade da produção agrícola dos nossos agricultores familiares brasileiros .
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A apreciação desse projeto de lei representou
também a consolidação do esforço que o Governo
Federal empreendeu, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, e do Ministério da
Agricultura e Abastecimento, a partir de 2004, para
o desenvolvimento de estratégias, planos, políticas
e programas de assistência técnica voltados para o
meio rural brasileiro.
Realizamos, na Comissão de Agricultura, um verdadeiro diagnóstico participativo da situação precária
da assistência técnica no País. Discutimos alternativas
e apresentamos propostas que, certamente, contribuíram para a reestruturação dos serviços de assistência
técnica no País, com a instituição da política nacional,
do programa nacional e do sistema nacional de assistência técnica e extensão rural e da consequente
criação da mais nova Anater.
Somente no biênio 2011/2012, em que presidi a
Comissão, realizamos 5 reuniões públicas (entre ciclos de debates, palestras e audiências) para avaliar
e debater as ações de assistência técnica em curso
em nosso País.
Uma preocupação que sempre colocávamos para
o debate era a necessidade das políticas públicas chegarem de fato aos agricultores brasileiros. Não foram
poucas as vezes que ouvimos, nas diversas audiências
públicas e reuniões realizadas em vários cantos do
País, a mesma reclamação: falta de assistência técnica
para o agricultor familiar, para os pequenos e médios
produtores agrícolas brasileiros, para os assentamentos e para as comunidades indígenas do nosso País.
O pequeno produtor, carente de informação, carente de apoio e de tecnologia, via e ainda vê seu trabalho render menos do que poderia render exatamente
pela falta de um apoio técnico eficiente, presente em
todas as etapas de seu trabalho. Faltava uma estrutura condizente com a importância da agricultura para a
nossa economia e, principalmente, para a promoção
da segurança alimentar e o combate à pobreza.
A Presidenta Dilma, ao enviar para o Congresso
Nacional o projeto de lei criando a Anater, disse, em
sua mensagem, que a nova agência deverá auxiliar
os agricultores familiares em projetos que envolvam
tecnologia e pesquisa, numa parceria estreita com a
nossa famosa e querida Embrapa brasileira.
O Congresso Nacional, portanto, já discutiu amplamente esse projeto de lei, uma vez que ele é resultado de um amplo debate nacional sobre o tema.
Além das audiências públicas e dos ciclos de debates
que realizamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, o tema e este projeto também
foram discutidos intensamente na Câmara dos Deputados. Agora, debateremos o projeto na CCJ e, enfim,
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traremos para o Plenário e, em definitivo, aprovaremos
– se Deus assim permitir – aqui no plenário a criação
da Anater.
A Anater realmente é uma agência que vai contribuir, e muito, para a produção agrícola brasileira,
principalmente para o nosso pequeno agricultor e
principalmente no nosso Estado de Rondônia, onde
a agricultura familiar corresponde a mais de 90% da
receita ou da renda do Estado. Rondônia depende da
agricultura familiar. Portanto, para nós do Estado de
Rondônia, a criação da Anater é de uma importância
muito grande para a economia do Estado e para a
economia dos nossos Municípios.
Portanto, aqui ficam os nossos cumprimentos à
nossa Presidenta Dilma, que enviou esse projeto de
lei para o Senado, e também aos integrantes da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado
Federal, porque aprovamos hoje, pela manhã, esta
importante agência que vem atender à agricultura familiar brasileira.
Eram estas as minhas considerações.
Muito obrigado, Srª Presidente Vanessa Grazziotin, que preside os trabalhos nesta tarde.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimento V. Exª
pelo pronunciamento, Senador Acir Gurgacz, que falou
pela Liderança do PDT, Partido Democrático Trabalhista.
Concordo com V. Exª quando diz que a aprovação da Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural no Brasil é muito importante para o
desenvolvimento ainda maior de um setor que se desenvolve muito no Brasil, que faz com que o País seja
extremamente destacado.
Falará agora, como orador inscrito, o Senador
Collor de Melo. Ele trocou comigo, cedendo seu tempo a
mim, e estaria inscrito antes do Senador Pedro Taques.
Entretanto, Senador Pedro Taques, V. Exª, como
afirmado anteriormente, por permuta comigo, falará
neste momento.
Então, convido V. Exª para usar da tribuna e fazer o seu pronunciamento, se V. Exª concordar em
trocar comigo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Fora do microfone.) – Concordo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente. Então V.
Exª fala pelo tempo regimental, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
cidadãos que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado, hoje, nesta Casa, houve uma
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cerimônia comemorativa dos 25 anos da Constituição
da República.
Foi uma cerimônia muito bonita, a que compareceram constituintes que criaram, que elaboraram a atual
Lei Fundamental da República. Uma pergunta que nos
vem à mente nesses momentos de festa – inclusive, o
plenário hoje está todo enfeitado, como ocorreu no dia
da promulgação da Constituição, dia 5 de outubro de
1988 – é a seguinte: o que é uma Constituição? Para
que serve uma Constituição?
A Constituição, no sentido que conhecemos hoje,
Senadora Ana Amélia, surgiu com os americanos. A
Constituição americana foi a primeira Constituição escrita nesse modelo que nós conhecemos hoje, em 1787.
A segunda Constituição escrita foi a francesa de 1791.
Muito bem, a nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial, foi uma Constituição outorgada por D.
Pedro I. Era uma Constituição contraditória. Estabelecia,
formalmente, a liberdade, mas nós tínhamos a escravidão. Era a Constituição que estabelecia a liberdade
entre os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e
Moderador, porque nós tínhamos adotado, em 1824,
a teoria do quarto Poder, o Poder Moderador, de um
francês chamado Benjamin Constant. Mas, apesar de
estabelecer a liberdade entre os Poderes, nós tínhamos um Estado que era absoluto.
Apesar da Constituição de 1824 trazer um rol de
direitos e garantias, ela não era cumprida. Portanto,
nós tínhamos uma Constituição que era uma mera intenção, uma mera declaração, era um conselho, uma
vez que, naquele momento histórico, entendia-se que
as Constituições não passavam de um conselho, de
um aviso, de uma declaração.
A nossa primeira Constituição republicana, de
1891, decorre daquele momento histórico. E, em 1891,
nós estávamos voltados para os Estados Unidos da
América. Por isso, a nossa primeira Constituição republicana foi quase que copiada da Constituição americana.
É possível copiar uma Constituição; é possível
copiar o texto de uma Constituição, mas não é possível
copiar a história dos Estados Unidos. Não é possível
copiar a cultura, a sociologia de um determinado povo.
Essa Constituição de 1891 teve avanços, mas,
por mimetismo, copiamos a Constituição americana.
Em 1934, tivemos uma nova Constituição, mais
ou menos copiada da Constituição alemã, a chamada
Constituição de Weimar, de 1919, e da Constituição
mexicana, de 1918. Portanto, tínhamos outro modelo
de Estado, o chamado “estado do bem-estar social”,
que surge na Alemanha a partir de 1919.
Essa Constituição de 1934 serviu como um acordo para a Revolta de 1930 e em resposta à Revolução
Constitucionalista de 1932.
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Em 1937, como todos sabemos, tivemos uma
Constituição autoritária, uma Constituição outorgada
pelo ditador de plantão, que era o Getúlio Vargas. Essa
Constituição de 1937 reduz o que se denomina de Federação, reduz o que se denomina de divisão orgânica
entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, porque ela,
a Constituição de 1937, não passou de uma “pseudoconstituição”, porque seu último dispositivo determinava
que ela, para produzir efeitos, precisaria ser aprovada
por uma consulta popular que nunca houve.
De 1937 a 1946, nós sabemos, vivemos sob o
manto de uma ditadura, um Estado autoritário, um Estado que centralizava poder nas mãos do Presidente
da República; o Legislativo estava fechado; o Judiciário, a última palavra quem dava era o próprio ditador
Getúlio Vargas.
Apenas um exemplo: se o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a inconstitucionalidade de uma
lei, a partir de 1937, e o Executivo entendesse que a
lei seria constitucional, não inconstitucional, o Getúlio
Vargas poderia decidir de forma diversa do Supremo
Tribunal Federal.
Nada diferente do que ocorre com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, debatida na Câmara dos Deputados, copiada mais ou menos da Constituição de 1937.
A Constituição de 1946 representou uma redemocratização do País. Alguns defendem que foi a redemocratização mais democrática que nós tivemos.
Em 1967, depois do golpe de Estado.
Em 1969, uma Constituição de fachada, porque
alguns dizem que, em 1969, nós não tivemos uma
Constituição, mas uma Emenda Constitucional nº 1 à
Constituição de 1967.
A Constituição de 1969 nada mais representou
do que quase a concretização do Ato Institucional nº
5, de 13 de dezembro de 1968.
A Constituição de 1988 inaugura um novo Estado; inaugura um Estado democrático, um Estado de
direito, um Estado social. Este é o Estado pregado pela
Constituição de 1988.
Agora, a Constituição não pode ser uma folha de
papel; a Constituição não pode ser um rabisco escrito
em páginas muito bonitas da nossa história; a Constituição deve ser vivida. Por isso hoje, muito mais do
que defender a Constituição, temos que defender a
concretização dos direitos previstos na Constituição.
Uma vez que o estabelecimento de direitos não
é o bastante hoje, mais que o estabelecimento de direitos temos que buscar a concretização da Lei Fundamental da República.
Ela é uma Constituição que tem virtudes e vícios.
Um desses vícios nós sofremos todas as semanas
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nesta Casa: são as famigeradas medidas provisórias.
Vejam que, hoje, a Ordem do Dia se iniciou e se encerrou em poucos minutos, porque a pauta está trancada
por uma medida provisória.
Medida provisória, como todos sabemos, é um
instrumento normativo que se origina no Poder Executivo, mas é um instrumento notadamente do Estado
parlamentarista. A Constituinte de 1988, Senadora Ana
Amélia, desde seu início, no dia 1º de fevereiro de 1987,
até mais ou menos julho de 1988, caminhava para um
Estado parlamentarista. Em junho de 1988, com a formação do Centrão, houve quase que um golpe – e o
Senador Paulo Paim, que foi Constituinte, sabe bem
disso – com a mudança do regime de governo de parlamentarismo para presidencialismo. Mas ficou, quase
que como uma alma penada, a medida provisória no
art. 59 da Constituição.
Aliás, no instante que a Constituição foi votada
pelo Congresso Constituinte, no art. 59 não constava a
medida provisória. Aí, quando foi remetido para a Gráfica do Senado, lá alguns dizem que uma alma penada
introduziu a medida provisória no art. 59.
É, pois, uma Constituição que possui vícios e
possui virtudes. Um dos vícios é a famigerada medida
provisória, que faz com que o Legislativo se subordine a um Executivo que é monárquico, um Executivo
que é imperial.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª
a Senadora Ana Amélia, nobre representante dos
gaúchos.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP-RS) – Caro
Senador Pedro Taques, vou lhe dizer que estava aguardando essa parte do seu discurso, porque agora há
pouco também, ainda participando da cerimônia alusiva ao primeiro quarto de século desta jovem Constituição de 1988 no Brasil – e o senhor lembra o ano
em que foi feita a constituição dos Estados Unidos,
a constituição francesa –, ficamos bem pequenos se
comparados a essa força. O fato é que ela realmente
teve muitos avanços: a liberdade de expressão, o direito das minorias e todos os aspectos de relevo democrático e institucional, mas este talvez seja o pior
dos mundos. Esta alma pena, Senador Pedro Taques,
continua vagando por esta Casa e é, talvez, o maior
problema que nós enfrentamos aqui. Cada dia chega
uma medida provisória; não temos praticamente espaço para produzir e para legislar. Quando conseguimos,
soltamos foguetes, e, aí, nem esse foguete assusta a
tal alma penada, porque, na verdade, como disse V.
Exª com muita precisão, é um instrumento de poder do
regime parlamentarista, além do que a medida provisória deveria ser só usada em caráter de emergência.
Ocorre que a maior parte das medidas provisórias
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chega aqui sem nenhuma emergência, sem nenhuma necessidade da forma como ela tramita. Então,
estamos convivendo com essa gravíssima distorção
institucional e até do ponto de vista regimental nesta
Casa, nos subordinando, de maneira desequilibrada,
ao Poder Executivo. Então, a Casa está asfixiada com
as medidas provisórias, e, lamentavelmente, essa é a
herança nada bendita deixada pelos Constituintes de
88. Deviam ter realmente ajustado, naquele finalzinho
do processo Constituinte, um texto, tirando a medida
provisória, que, na visão de muitos constitucionalistas
com os quais conversava e mesmo dos jornalistas, os
Constituintes estavam passando um cheque em branco
às mãos do Presidente da República – e tinham razão.
Obrigada e parabéns pelo seu pronunciamento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT-MT) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Nós sabemos que nenhum presidente, não interessa o seu partido, não interessa o seu sexo, pode
governar sem medida provisória. Na Itália, existe medida provisória. Aliás, alguns dizem que lá formos nos
abeberar para a nossa medida provisória.
Muito bem. Contudo, não é possível a utilização
da medida provisória, Senador Mozarildo Cavalcanti,
como se utiliza no Brasil. A medida provisória é utilizada sem qualquer cerimônia, sem obediência aos
requisitos da urgência e da relevância gravados no
art. 62 da Lei Fundamental. Esse é um dos vícios da
Constituição de 1988.
Existem outros. Poderia citar aqui o chamado capítulo que trata dos direitos políticos. Lá, no capítulo
dos direitos políticos, nós temos os partidos políticos,
a possibilidade de criação de partidos políticos como
se criam passarinhos. Nós temos 32 partidos políticos,
o que é algo inacreditável na Ciência Política. Não é
possível que nós tenhamos, dentro do arco ideológico, 32 posições ideológicas. A possibilidade de criação de partidos políticos como se criam passarinhos
é um absurdo; é também um vício da nossa Constituição de 1988.
Poderia aqui elencar outros vícios da nossa Constituição. Alguns dizem que é uma Constituição muito
prolixa, uma Constituição que trata sobre tudo. Melhor
seria que essa Constituição fosse mais concisa, mais
sintética. Outros dizem que uma das características de
um Estado subdesenvolvido é uma constituição gigantesca como a nossa. Nós respeitamos e acreditamos no
que está escrito em uma folha de papel, tudo, tim-tim
por tim-tim, como se diz no Estado de Mato Grosso.
Por isso, nossa Constituição é muito prolixa; fala sobre
quase tudo. E isso faz com que tudo chegue ao Supremo Tribunal Federal em razão de o Supremo ser uma
Corte que faz a guarda a Constituição da República.

OUTUBRO DE76747
2013

Quarta-feira 30

Ela possui vícios, mas também possui virtudes.
Senador Mozarildo, que foi Constituinte. Uma dessas
virtudes – ao menos ao meu juízo a virtude mais importante: tratar o indivíduo como mais importante que
o próprio Estado. O indivíduo, na Constituição de 1988,
vem antes da organização do Estado. Por isso, a nossa
Constituição, diversamente de todas as Constituições
anteriores, trata dos direitos e garantias fundamentais
logo na sua cara, logo na sua porta, a partir do art. 5º,
e passa a organizar o Estado nos arts. 44, 76 e 92.
Esta é, ao menos ao meu juízo, a principal virtude da
Constituição de 88. Ela trata o indivíduo como o mais
importante nessa relação com o que se denomina de
Estado. Por isso, ele é tratado, em primeiro lugar, topograficamente, topologicamente, pela Constituição
de 1988.
Agora, não basta um texto escrito. Mais do que o
texto escrito nós precisamos viver a Constituição, e viver
a Constituição significa atender o que ali está sendo
pregado. Infelizmente, nós não vivemos a Constituição
na sua inteireza. Muito falta; quem sabe, mais 25 anos
para que possamos viver a Constituição.
O engraçado é que muitos que, em 1988, por
ocasião da promulgação da Constituição, criticavam
aquele modelo de Constituição, hoje batem palmas
para a Constituição. Mas isso é muito bom, porque
tudo é passível de mudança, inclusive a evolução da
pessoa humana.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB-AM) – Cumprimentamos S. Exª
o Senador Pedro Taques.
Dando sequência à relação de oradores inscritos
– o Senador Pedro Taques falou como orador inscrito
–, pelo critério de alternância, convido para fazer uso
da palavra, como Líder do PcdoB – Partido Comunista do Brasil, o meu Líder, Senador Inácio Arruda, que
fala pelo período regimental.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um dia muito importante para o Senado da República, porque,
além dos debates que realizamos nas Comissões – a
Comissão de Educação, reunida pra discutir o Plano
Nacional de Educação; a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, debatendo, também, a legalização infraconstitucional; a Comissão Mista da Medida
Provisória nº 623, reunida para discutir e votar –, esta
Casa demonstra o seu vigor, o que é muito importante
no dia em que, também, o Senado Federal recebeu,
em sessão solene, dois ex-Presidentes da República,
um com mandato de Senador, e um contingente de
ex-Senadores e Deputados que ajudaram a produzir
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o Texto Constitucional mais forte que nós temos na
histórica política do Brasil.
Desde a nossa Independência até hoje, esse
texto de 1988 é o texto que foi construído com um debate muito intenso.
Nós saíamos de um período ditatorial, de um período em que a Constituição foi enxovalhada e rasgada,
em que se governou com as baionetas e com as botas,
em que a liberdade foi suprimida, em que as pessoas
foram cassadas. Os que defendiam a democracia, a
liberdade, o desenvolvimento, o progresso econômico
e social, a educação de qualidade, a saúde pública, a
assistência social, todos esses que se reuniam em três
ou quatro transformavam-se em suspeitos e tinham sua
vida política ceifada, quando não a vida, em porões de
torturas e de massacres.
Foi exatamente esse o clima de retomada democrática, que aqui nos anunciou a cantora Fafá de Belém.
Ela citou que esteve em São Paulo em 1964, quando
as casas legislativas, as escolas e as universidades
foram tomadas pela repressão. E, ao mesmo tempo,
voltou para São Paulo quando as ruas eram tomadas
pelo povo brasileiro, que clamava não só por eleições
diretas, mas também por uma nova Constituição.
Coube ao Presidente Sarney substituir o Presidente Tancredo Neves, eleito no Colégio Eleitoral,
que era o instrumento por onde a ditadura consagrou
o seu poder. E foi lá mesmo que a ditadura foi liquidada, ali no próprio Colégio Eleitoral, com a eleição do
Presidente Tancredo Neves e de José Sarney, como
Vice-Presidente. Com a doença de Tancredo e, na sequência, com seu falecimento, Sarney assume e convoca a Assembleia Nacional Constituinte.
A Assembleia Nacional Constituinte acontece
nesse clima, num clima de efervescência democrática
e de disputa política, em que as forças conservadoras
mantinham posições muito importantes no Congresso Nacional. Ainda permanecia presente a figura dos
Senadores que não tinham sido escolhidos pelo voto
direto. Havia um clima ainda difícil no País, mas as
ruas estavam tomadas por gente que se manifestava
abertamente. Ninguém precisava de máscara para se
manifestar. Eram manifestações abertas, em defesa
de uma Constituição que respondesse aos anseios
maiores do povo brasileiro, que eram, entre outros,
o desenvolvimento, o progresso, as garantias individuais, as garantias dos trabalhadores, a garantia de
espaço para a diversidade, a emergência da questão
agrária e urbana no nosso País, a educação pública
de qualidade, uma saúde pública que respondesse às
necessidades da maioria do povo.
Então, foi esse clima de efervescência democrática que abriu espaço para que a Constituição pudesse
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receber a contribuição dos juristas, daqueles que, na
vida profissional, eram dedicados exclusivamente a
estudar e a examinar o Direito, a buscar como traduzir
isso em um Texto Constitucional. As pessoas do povo,
os sindicalistas, os movimentos sociais, o povo das periferias urbanas, as pessoas das universidades e das
escolas, os professores, os metalúrgicos, os bancários,
os comerciários, os trabalhadores em serviço, todos
esses setores puderam se manifestar organizadamente
e ajudar a elaborar o Texto Constitucional.
Diante das pressões e das contrapressões, que
eram fortes na Constituição, que, ao final, foi promulgada em 5 de outubro de 1988, ela não aconteceu
num laboratório, ela não se produziu em uma sala do
Congresso Nacional, em um gabinete do Palácio do
Governo ou simplesmente nas mãos de um renomado
jurista. Não! Ela foi fruto dessa efervescência, desse
momento da vida política brasileira. E, por todas essas razões, ela se constitui como o instrumento mais
avançado da história política do Brasil.
Esta Constituição abrigou defeitos, com certeza,
mas tem mais virtudes. É esta Constituição que garante a liberdade de expressão política para todos. Todas
as correntes de opinião, todos os matizes possíveis no
espectro ideológico podem se constituir no nosso País,
podem se formar partidariamente, podem se organizar
em associações, para discutir aquilo que consideram
que é o mais importante para a sua corrente de opinião.
Então, houve esse assento da Constituição na
forte mobilização social que a precedeu e que foi instrumento básico para a sua formação, porque precedeu
e se manteve como pressão durante todo o período
de elaboração da Carta Constitucional.
É claro que muitas questões que nós levantamos
ficaram pendentes, mas considero que a mais importante foi consolidar o processo democrático no Brasil.
As experiências, muitas delas dramáticas, que nós vivemos desde o Império, a República, a Revolução de
1930, que começa avançada e progressista, que tem
esse sentido do desenvolvimento, mas que comete
brutalidades e usa instrumentos legais, produzem a
Constituição no ventre do arbítrio, do autoritarismo e
da mais bruta repressão, durante o governo de Getúlio,
no Estado Novo. A despeito de ser um governo que
pensava e tratava de questões estratégicas do ponto de
vista do desenvolvimento, ele cometeu esses abusos.
Nem discuti as sequências, quando se enxovalhou a Constituição de 1946, retirando do Congresso
Nacional opiniões e vozes que contestavam a doutrina
da época de alinhamento automático do Brasil à nova
onda mundial, que era a de se atrelar ao governo norte-americano na nossa região. Fruto disso, suprimiram-nas do Congresso Nacional, numa estupidez jurídica,
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com aberrações que não têm sustentação nenhuma.
Usaram o Supremo Tribunal Federal, usaram o Tribunal
Eleitoral e, o que é pior, usaram o Congresso Nacional
para cometer o abuso de suprimir do Congresso Nacional a representação do Partido Comunista do Brasil, que usava, à época, a sigla PCB. Isso foi feito aqui.
Volto ao Getúlio, às eleições. Quantas manobras
foram feitas para impedir, talvez, o momento mais inspirado! Getúlio chegou ao governo sendo eleito pelo
voto popular! Quando foi eleito pelo voto popular, ele,
então, é atacado, porque tinha nas mãos a ideia de
fortalecer os instrumentos que permitissem que o
Brasil se desenvolvesse, como estes que, hoje, nós
discutimos: a Petrobras, a Eletrobrás, o BNDES – que
ganhou o S na sequência, mas que era BNDE –, o
Banco do Nordeste e o CNPq. Esses instrumentos
foram criados à época.
Vem o golpe, suprimem a Constituição, liquidam
a Constituição! Depois, constroem outra Constituição,
parida novamente do ventre imundo da repressão ditatorial. E, com ela, exilam, matam, expulsam, aposentam, fazem o que desejam em atos também terríveis.
A retomada democrática, com um assenso mais
forte do movimento sindical e do movimento popular,
permite não só a redemocratização do País, como o
surgimento de um Texto Constitucional com um conteúdo democrático muito forte. E essa marca nós temos
de garantir. É nossa obrigação de brasileiros, de gente
comprometida com o progresso e com o desenvolvimento, fazer com que o caminho do Brasil seja o da
democracia, mantendo o sistema democrático, permitindo que as vozes e as opiniões sobre como construir
nossa Nação, sejam elas as mais diferentes possíveis,
tenham assento não só no Congresso Nacional, mas
entre o povo, pelos diversos meios.
É essa Constituição que lança também e fortalece a ideia de que o poder será exercido pelos representantes escolhidos pelo povo, mas também o povo
poderá exercê-lo diretamente. É essa Constituição que
chama o plebiscito, que chama o referendo, pouco usados entre nós, que podem ser usados de forma mais
frequente para decidir questões importantes da vida
nacional, que podem fortalecer o processo democrático
nos Estados e nos Municípios. Isso deve ser mais corriqueiro, mais usual, porque é a forma mais adequada
de o povo exercer diretamente o poder em nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, garantida
a essência da Constituição, que é o fortalecimento do
Estado democrático e das liberdades, é preciso também reconhecer que essa Constituição... E nos disse
aqui o Presidente Lula: o que precisa ser feito para se
oferecerem dias melhores ao povo brasileiro está escrito na Constituição, está dito na Constituição. É só
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segui-la! Ela é o guia, a matriz que devemos usar nos
nossos Municípios, nos nossos Estados e no País, para
construir o projeto de desenvolvimento da nossa Nação.
Sr. Presidente, quero aproveitar este momento
para mostrar este lado que considero extraordinário: o
da singularidade da Constituição brasileira, uma Constituição produzida a quatro mãos, pelos constituintes
e pelas emendas populares. Mais de cem emendas
populares foram aproveitadas pelos relatores setoriais
e pelo relator-geral, permitindo-se que a Constituição
tivesse esse conteúdo. Posso dizer a V. Exª que tenho
buscado ler e estudar as Constituições das outras nações, como elas foram elaboradas. E, meu caro Senador Paim, que preside esta sessão, não há nenhuma
Constituição produzida com essa efervescência de
emendas populares.
Mas não foi só isso. Nós fizemos as emendas e
as entregamos, em um ato político fantástico, ao Presidente Ulysses Guimarães.
As emendas vinham em carro de mão, as emendas vinham em carrinho de supermercado, vinham no
ombro do povo e foram entregues aqui, num grande
ato político. Todos não puderam entrar, porque o salão não podia recepcionar todos, mas o Presidente
Ulysses foi ali e levou com ele um grande número de
Constituintes, Deputados e Senadores, para receber
as emendas populares.
Depois, elas foram examinadas uma a uma pelos relatores setoriais. O Relator-Geral, não se dando
ainda por convencido de que alguma daquelas pudesse ser arquivada, mandou chamar para si as próprias
emendas populares. Na sequência, convocou as entidades para mandar os seus representantes, a fim de
que eles fizessem a defesa do texto que produziram
aqui, no plenário da Assembleia Nacional Constituinte.
Foi assim que vim aqui defender emendas populares. E digo: as nossas emendas, aquelas nas quais
mais nós nos empenhamos, foram aproveitadas. Uma
que vim defender aqui foi a suspensão do pagamento
da dívida externa e a auditoria da dívida. O Relator não
aproveitou a referente à suspensão do pagamento da
dívida, mas colocou nas Disposições Transitórias que
deveria ser feita uma auditoria da dívida externa. E foi
feita, com o apoio de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, na sequência da Constituição.
Outra emenda, com a qual nos mobilizamos intensamente, junto com a Confederação Nacional das
Associações de Moradores, com os movimentos comunitários no Brasil inteiro e com o Movimento Nacional
pela Reforma Urbana e Sanitária – juntamo-nos aos
sanitaristas do Brasil inteiro –, foi a proposta de emenda
à Constituição que propunha que ela recepcionasse um
capítulo para tratar da política urbana do nosso País.
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E, pela primeira vez, uma Constituição trata da política urbana do Brasil, nos seus arts. 182, 183 e 184,
que, na sequência, vai ser regulamentada, criando-se
o Estatuto da Cidade, que começou aqui, no Senado,
com o Senador Pompeu de Souza, e foi concluído na
Câmara, na Comissão de Desenvolvimento Urbano,
em que tive a oportunidade de ser o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Permita-me só que eu diga: Olívio
Dutra foi Constituinte. Foi na época dele, como Ministro das Cidades, que se criou o Estatuto da Cidade.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Claro! Na verdade, o Ministério das
Cidades, inclusive, é criado sob inspiração desse capítulo da Constituição, porque havia um forte movimento
dando sustentação à criação do Ministério.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/PCdoB – CE) – E sobretudo à regulamentação da
Constituição com o...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... Estatuto da Cidade. (Fora do microfone.)
Vou concluir, Sr. Presidente.
Restaram questões importantes. Entre elas, existe
muita coisa ainda para que possamos regulamentar. É
de nossa responsabilidade. Está na nossa mão, mas
uma delas, que foi uma batalha que nós travamos na
Constituição com o movimento sindical, enfrentando
setores mais conservadores do pensamento nacional, dizia respeito à questão do mundo do trabalho; de
uma peleja centenária, digamos assim, do mundo do
trabalho, que era a questão da jornada de trabalho no
Brasil, uma das maiores ainda do mundo.
Existem determinadas categorias que ainda realizam jornada de mais de 60 horas semanais no nosso
Brasil, apesar de o máximo ser de 44 horas, mas há
a permissão de realização de horas extras, que eleva substantivamente a jornada de trabalho de muitos
setores no Brasil. Paim era Constituinte, e um grupo
grande de Constituintes levantou, debateu e discutiu
que, àquela época, no ano de 1988, a jornada de trabalho mais adequada para o Brasil era de 40 horas
semanais. Depois de uma longa peleja, a redução da
jornada caiu de 48 horas para 44 horas semanais. Essa
questão está para ser resolvida.
A Câmara tem uma emenda constitucional. Depois de passar na Comissão de Justiça e de ser votada
na Comissão de Mérito, por unanimidade, não teve, na
Comissão de Mérito, um voto sequer contrário, e todos
os partidos estavam ali presentes. Essa matéria está
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na mesa da Câmara Federal. Cabe ao Presidente da
Câmara, Henrique Eduardo Alves, pautar essa matéria
e colocá-la em votação.
O melhor momento para se discutir jornada de
trabalho não é no alto desemprego, como se quis discutir em algum momento. É na hora em que o povo
está empregado, é na hora em que há trabalho. Essa é
a hora de mostrar que nós temos mais equipamentos,
que nós temos mais máquinas, que nós temos mais
automação, computadores na mão de todo mundo – o
telefone celular já é um computador.
Então, não existe mais razão para mantermos
uma jornada de trabalho como a que nós temos, de
44 horas, ainda adicionadas a um volume grande de
horas extras, no nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao fazer
essa referência à nossa Constituição, a mais democrática, com mais participação popular de todos os
tempos da história no nosso País – e, se pesquisar, no
mundo, essa foi a que teve mais participação popular
–, ao comemorá-la, ao dizer que ela é, sim, como nos
ensinou Ulysses Guimarães, a Constituição Cidadã,
por todas essas razões, devemos buscar, no sentido
de preservá-la, regulamentar ainda muitos dispositivos
e estar vigilantes sempre, porque ela é o instrumento
mais forte da democracia em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, a Srª
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Inácio, permita-me que
eu faça uma homenagem?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Claro!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foi na Contag. Na Contag, nós
nos reunimos com V. Exª, o movimento sindical, Dieese, para elaborar a pauta dos trabalhadores.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – É claro! É isso mesmo. Aliás, dormíamos na Contag.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem lembrado, uma homenagem à Contag.
(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – A Contag nos recebia, nos alojava e
ajudava a elaborar, porque ficávamos lá inclusive com
os advogados da Contag, trabalhando na produção e
nos ajustes das emendas à Constituição brasileira,
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que, ao final, sai fortalecida com esse viés popular
inigualável no mundo.
Obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Senador Mário Couto, pela ordem. Em seguida, Senadora Ana Amélia, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
infelizmente, cheguei atrasado. Cheguei ao aeroporto
às 7 da manhã e só consegui chegar a Brasília agora,
às 5 horas da tarde.
Primeiro, gostaria de um esclarecimento: a Ordem do Dia já foi anunciada?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foi.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Houve alguma votação nominal?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Nominal, não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Nenhuma. Então, quero me inscrever e quero
saber como está a inscrição para falar pela Liderança
da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Só tem inscrita a Senadora Angela Portela. Em seguida, V. Exª, como Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Como Líder. Vai-se intercalando
com os oradores.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela ordem, já havia anunciado,
Senadora Ana Amélia, com a tolerância da Senadora
Vanessa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeci à
Senadora.
Também quero cumprimentar o Senador Inácio
Arruda pelo registro que fez da participação dos movimentos sociais no processo de escrita da Carta que
resgatou tantos direitos à cidadania. V. Exª junto com
ele. Queria endossar a manifestação do Senador Inácio Arruda neste dia de celebração dos 25 anos da
Carta de 88.
Mas eu queria também registrar, Presidente Paulo Paim, a presença do Prefeito de Nossa Senhora do
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Socorro. E como nós precisamos dela, Senador Paulo Paim! Como precisamos dessa Nossa Senhora do
Socorro!
Nossa Senhora do Socorro fica na Grande Aracaju, capital de Sergipe, e tem 175 mil habitantes. O
Fábio Henrique, Prefeito da cidade, está aqui. Saúdo
a sua presença, o Senador Eduardo Amorim e mais
toda a população de Sergipe.
Quero dizer que os gestores públicos municipais
sergipanos e também baianos, na pessoa da Maria
Quitéria, Prefeita de Cardeal da Silva, na Bahia, estão
também apoiando. Houve uma reunião na Bahia dos
prefeitos baianos, e aconteceu também nessa segunda-feira, ontem: “Sergipe unido contra a crise financeira
dos Municípios”.
Essa mobilização, ocorrida em Sergipe e na
Bahia, vai ocorrer também, segundo informação, no
próximo dia 1º, quinta-feira, em Porto Alegre. Será organizada pela nossa Federação dos Municípios (Famurs),
presidida por um correligionário meu, Valdir Andres. É
a terceira marcha gaúcha dos prefeitos municipais, no
dia 31 de outubro.
Essa marcha vai ter o tema “Mais recursos, mais
autonomia”, e o evento será realizado a partir das 14h,
no auditório da Assembleia Legislativa, e estima-se a
presença de mais de mil representantes municipais,
entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários. Depois
desse encontro, claro, a comitiva será recebida pelo
Governador.
De acordo com o Presidente da Famurs, Valdir
Andres, é esperado o anúncio de medidas para amenizar o que é a agonia dos prefeitos de Sergipe; da
Bahia; de Pernambuco, do Senador Humberto Costa;
de Roraima, do Senador Mozarildo; do Senador Mário
Couto, do Pará. É a agonia dos prefeitos municipais.
“Aguardamos o anúncio do socorro aos Municípios para auxiliar no fechamento das contas”, destacou
o Presidente da Famurs.
Entre os pleitos da entidade, no Rio Grande do
Sul, está o repasse emergencial de 200 milhões pelo
governo estadual às prefeituras.
A Ministra Ideli Salvatti nos convidou também,
Senador Paulo Paim, da Bancada Gaúcha, para uma
reunião para examinar as medidas que serão adotadas de socorro às prefeituras do Rio Grande do Sul.
Nossa Senhora do Socorro, como eu disse, é
uma Santa que precisa nos proteger, e muito, Prefeito Fábio Henrique. Quero agradecer a sua presença e
dizer que a minha PEC nº 39 prevê o aumento de 2%
do IPI e do IR, na composição do FPM, que é a receita
para a maior parte dos Municípios mais importantes,
mais significativos.
Então, bem-vindo, Prefeito!
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Obrigada, meu caro Senador Paulo Paim. Obrigada, Senadora Vanessa, pela compreensão. A senhora
também sabe que as prefeituras lá do Amazonas estão
enfrentando os mesmos problemas.
Obrigada, Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE) – Sr. Presidente, peço a compreensão
da Senadora Vanessa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Acredito que a Senadora Vanessa, Senador Eduardo Amorim, há de entender, como
entendeu a Senadora Ana Amélia, para que V. Exª
faça o registro.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Vanessa. Obrigado, Presidente.
Presidente, só para complementar o que disse
aqui a Senadora Ana Amélia.
Ontem, em Sergipe, na Assembleia Legislativa,
no nosso Parlamento estadual, houve a maior concentração de prefeitos. Mais de 90%, quase 95% dos
prefeitos sergipanos estavam lá. Cada um relatando
a sua angústia, o seu sofrimento, falando da injustiça
que está sendo feita em relação ao Pacto Federativo.
Temos quatro entes no Pacto Federativo: a União,
os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, mas a
distribuição dos recursos, com certeza, é extremamente desigual e injusta.
É sabido que os Municípios ficam com pouco
mais 13%, Senadora Ana Amélia; a União, com mais
de 65%; e os Estados, com pouco mais de 20%. Mas,
cada dia que passa, a responsabilidade dos Municípios tem aumentado. E aqueles Municípios que não
têm recursos extras, que não têm os royalties, que não
têm uma fonte extra, como o de Nossa Senhora do Socorro, passam realmente por um padecimento, por um
sofrimento para manter a saúde digna, para manter a
educação, para cumprir o piso do magistério, enfim.
Ontem, a sessão, presidida pelo Prefeito Fábio
Henrique, Presidente da Associação dos Prefeitos do
Estado de Sergipe, teve essa participação massiva,
não só dos prefeitos, mas de autoridades do nosso
Estado. Com certeza, isso está virando um movimento
nacional, Senadora Ana Amélia.
E a Santa, que é a Nossa Senhora do Socorro,
está tendo a senhora como instrumento para que se
faça justiça, nesse primeiro momento, em torno dos
2%, através da PEC nº 39. O Relator é Senador Eduardo Lopes, com o qual já estivemos e com o qual
também já apelamos, para que ele seja favorável no
seu relatório. E que a justiça se faça de imediato e que
depois a gente venha a lutar por um Pacto Federativo
muito mais justo.
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Que essa Santa também ilumine realmente os
corações daqueles que estão petrificados e insensibilizados, que precisam estar mais sensíveis às questões municipais.
A gente tem empurrado muito a questão da saúde, da educação, da pavimentação, do saneamento
básico para os Municípios, mas os recursos vão de
forma muito, muito lenta, Sr. Presidente, e jogando
todos os Presidentes em uma situação de risco. Ser
gestor neste País está virando profissão de risco, Sr.
Presidente. Então, não é isso que merecem. As pessoas de bem não vão querer ser gestores, com certeza, e ficarão aqueles descomprometidos, aqueles de
caráter duvidoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senadora Vanessa, por ter cedido esse espaço.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – E que a Santa ilumine todos os
prefeitos e todos nós também.
A Senadora Vanessa Grazziotin está com a palavra, pelo tempo de 20 minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemente, ainda neste mês de outubro – hoje estamos no
dia 29 –, lá pelo dia 10 de outubro, a empresa Chevron assinou, perante o Ministério Público Federal e
a Agência Nacional do Petróleo, Termo de Ajuste de
Conduta referente ao grande acidente provocado por
ela, no final do ano de 2011, a um vazamento de petróleo na bacia de Campos.
Essa empresa, a Chevron, já havia pago, em multas, em torno de R$35 milhões à ANP. E agora assina
um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) se comprometendo a investir cerca de R$95 milhões em ações compensatórias aos danos ambientais por ela causados
na bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro.
Obviamente, Senadora Angela, o melhor seria que
não houvesse esse TAC, porque o melhor seria que
esse desastre não tivesse acontecido. Infelizmente, o
desastre aconteceu e comprovou-se que decorreu de
uma ação de imprudência da empresa, que não vinha
adotando as medidas de segurança que deveriam legalmente estar sendo adotadas pela empresa Chevron.
Falando nesse assunto, Sr. Presidente, eu venho
à tribuna especialmente para levantar outro caso que
também envolve a empresa Chevron, outro acidente
em proporção muito maior do que esse causado no
Brasil recentemente, um acidente conhecido internacionalmente e que foi provocado pela Texaco, depois
absorvida pela Chevron, durante um período, estima-se, de aproximadamente de 30 anos, ou seja, entre
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1964 e 1992. Essa empresa, que atuava no Equador,
país vizinho, da América do Sul, que também compõe
o bioma amazônico, causou talvez um dos maiores
desastres ambientais provocados por uma empresa
petrolífera no mundo.
Em decorrência da gravidade do tema, Sr. Presidente, passarei a ler, e depois tecerei alguns comentários, um manifesto importante, assinado por personalidades importantes do nosso País, como Emir Sader,
Leonardo Boff, Fernando Morais e tantos outros.
Vou apresentar aos meus colegas Parlamentares,
Senadores e Senadoras, o manifesto com um conteúdo assemelhado, para que nós, Parlamentares brasileiros, Senador Paim, também possamos expressar a
nossa solidariedade não só ao governo equatoriano,
mas principalmente à população daquele país amigo,
daquele país vizinho, que foi vítima, repito, de um dos
maiores acidentes ambientais, que alcançou uma esfera social também irreparável, atingindo a população
equatoriana e, principalmente, populações indígenas
que vivem na Amazônia equatoriana.
Passo a ler, na íntegra, o manifesto assinado,
entre outras, por várias personalidades que citei.
Diz a manifestação de solidariedade ao povo do
Equador que durante anos, especialmente de 1964
a 1992, a petrolífera estadunidense Texaco explorou
petróleo no Equador, principalmente em sua região
amazônica, que é detentora, sabemos todos, da maior
biodiversidade do Planeta.
A Texaco derramou pelo menos 71 milhões de
litros de resíduos de petróleo e 64 milhões de litros de
petróleo bruto em cerca de dois milhões de hectares
da Amazônia equatoriana.
Esse desastre ambiental, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, é 85 vezes maior que o vazamento
causado pela British Petroleum no Golfo do México e
18 vezes maior que o vazamento causado pela Exxon
Valdez no Alasca.
Mais grave ainda é saber que toda essa catástrofe ambiental poderia ter sido facilmente evitada.
Bastava que a Texaco não tivesse agido de forma tão
irresponsável, utilizando ali as tecnologias mais obsoletas que não usava em outros países desenvolvidos,
Sr. Presidente.
Agindo assim, A Texaco, posteriormente adquirida
pela empresa que aqui já citei, violou normas do contrato de exploração que estipulavam claramente que a
transnacional se comprometeria a utilizar tecnologias
com sistemas de reinjeção segura dos resíduos tóxicos
no subsolo. A petroleira preferiu maximizar seus altíssimos lucros e não usar no Equador a tecnologia que
usava, por exemplo, já àquela época, já àquela altura,
nos Estados Unidos da América, que foi uma tecno-
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logia patenteada pela mesma empresa para diminuir
os impactos negativos das operações petrolíferas. Se
tivesse usado no Equador essas mesmas técnicas,
poderia a empresa Texaco, à época, ter evitado esse
que foi um dos maiores desastres ambientais já ocorridos no Planeta – desastre que ocorreu na Amazônia
equatoriana.
Depois do desastre, a Texaco descumpriu suas
obrigações de remediação ambiental. Ao contrário, ao
invés de cumprir as obrigações que ela própria havia
firmado, reduziu muito as piscinas de resíduos tóxicos, cobriu-as com uma camada superficial, mantendo
praticamente intacta toda a contaminação provocada.
Em 2001, a petroleira estadunidense Chevron
absorveu, como já disse, a empresa Texaco, transformando-se na segunda empresa de petróleo dos Estados Unidos e na sétima maior petrolífera do mundo.
Atualmente, depois de mais de 20 anos, a contaminação deixada pela Chevron Texaco persiste. O solo,
o subsolo, os rios, as lagoas, tudo está contaminado
por resíduos petrolíferos, que continuam causando
danos irreparáveis ao meio ambiente e à vida das populações daquela região.
Abro um parêntese na leitura do manifesto para
dizer que existem estudos, Senadora Angela Portela,
que mostram que a população atingida pela contaminação provocada pela Chevron Texaco sofre um aumento de mais de duas vezes e meia na possibilidade
de aborto entre as mulheres gestantes que lá residem.
Repito: leituras baseadas em estudos científicos que
estão sendo desenvolvidos já há algum tempo não só
em relação ao meio ambiente, mas principalmente em
relação à população e aos povos indígenas daquele
país amigo, repito, vizinho, que é o Equador. Ou seja,
isso tudo vem causando danos irreparáveis à saúde, ao
meio ambiente e à vida das populações daquela região.
A culpa da Chevron Texaco, não há dúvida, é óbvia, mas, mesmo assim, a empresa norte-americana
continua negando-se a assumir a sua responsabilidade
e a pagar uma multa de aproximadamente US$19 bilhões por remediação necessária a que foi condenada
pela corte do Equador. Ao contrário, a transnacional
está processando o estado equatoriano em um tribunal
internacional de arbitragem, com sede em Nova York,
acusando-o, entre aspas, de “conspiração” e alegando que as comunidades indígenas afetadas praticariam uma suposta, entre aspas, “extorsão criminosa”.
Ressalte-se que essa linha de defesa da transnacional
foi sugerida pelo próprio magistrado que conduz o júri
em Nova York.
Frente a essa prepotência norte-americana por
parte da Chevron Texaco contra o Equador e seu povo,
um país que está realizando democraticamente trans-
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formações que atendem aos interesses populares e
que reafirma sua soberania, entendemos importante
uma mensagem de solidariedade para com o povo
equatoriano e seu governo legitimamente constituído.
Defender os direitos soberanos do povo equatoriano frente ao crime ambiental cometido pela Chevron, lembrando ser a mesma empresa que também
causou outros e enormes danos ambientais no litoral
brasileiro... E iniciei meu pronunciamento falando exatamente que, no Brasil, ela foi condenada a pagar uma
multa, e agora, mediante um TAC (Termo de Ajuste
de Conduta), está sendo obrigada a aplicar mais de
R$95 milhões em medidas compensatórias ao desastre ambiental que causou, que é, Sr. Presidente, muito
de longe, menor, muito menor que o desastre que ela
causou durante quase 30 anos na Amazônia equatoriana e que atinge não apenas uma área da Amazônia
daquele país, de mais de 2 milhões de hectares, mas
uma parcela importante da população daquela nação.
De acordo com o manifesto que estou lendo, diante dos desastres absurdos cometidos pela empresa
Texaco Chevron, não resta a democratas do mundo
inteiro a não ser o caminho de ação e da solidariedade,
promovendo gestões para que essa solidariedade, que
é uma manifestação, acima de tudo, de ternura entre os
povos, possa também se reverter numa ação concreta
de indenização ao país e à população daquele país.
Conclui o manifesto dizendo que os poderes da
Chevron e dos Estados Unidos, ao não aceitarem a
postura soberana e independente que o Equador e
outros países da América Latina conquistaram e praticam, usam de qualquer pretexto para desestabilizar
esses governos populares que, além da defesa dos
seus interesses nacionais, estão contribuindo conjuntamente com a Unasul e a Celac para uma nova era
de cooperação e de integração para a região.
Assim, os cidadãos que assinam essa moção de
solidariedade se dizem conscientes da importância
histórica das transformações democráticas em curso
no Equador e expressam publicamente a mais irrestrita solidariedade ao povo e ao governo equatoriano.
Gostaria, Sr. Presidente, apenas de lembrar algumas passagens.
O governo do Equador iniciou esse processo há
muito tempo, em 1993 – e não apenas o Governo, mas
representantes de comunidades indígenas tradicionais
equatorianas, Sr. Presidente –, nos Estados Unidos.
Os autores da decisão, corretamente, mostraram e
provaram todo o desastre ambiental causado – que é
inquestionável – e os problemas gerados em relação
à saúde das pessoas.
O processo, que se iniciou nos Estados Unidos,
em 1993, teve como polo passivo, repito, a Texaco. A
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ação acabou transposta para o Equador – veja bem V.
Exª –, em 2003, a pedido da própria Chevron, que é a
sucessora da Texaco. E alegou que o fórum qualificado para o julgamento não eram os Estados Unidos, e
sim o Equador. Uma vez que a decisão no Equador, Sr.
Presidente, foi desfavorável à companhia, a Chevron
passou a questionar a decisão do Equador. O fato é
que a ação judicial subsiste.
A Chevron teve um pedido de limitar rejeitado,
também, no segundo circuito dos Estados Unidos,
e antecipou o bloqueio da execução da sentença de
aproximadamente US$19 bilhões, fora do Equador.
O Equador entrou com petição para que a sentença se dê fora daquele país – entrou, primeiro, no
Canadá, e, posteriormente, em junho, aqui no Brasil
–, ou seja, para que a sentença seja efetivada fora do
território equatoriano.
Eu quero aqui, através deste pronunciamento,
dizer, reafirmar que vou apresentar e solicitar o apoio
dos meus colegas parlamentares para que Senadores, Senadoras, Deputados e Deputadas possam manifestar a sua solidariedade também ao governo e ao
povo equatoriano e, dessa forma, possam ajudar na
luta para que esse impasse seja resolvido.
Eu sei que deverá ir uma comitiva, em breve, ao
Equador, não só para debater o assunto, mas para
fazer uma visita à Amazônia equatoriana. Infelizmente, não poderei ir, mas, em outro momento, lá irei, Sr.
Presidente, porque é algo que não atinge apenas o
Equador. Quero lembrar aqui que o bioma Amazônia,
que detém a mais rica biodiversidade do Planeta, é um
bioma dividido entre nove países, e o desastre, problemas que acontecem em um, certamente, de forma
indireta, deverão refletir em outro.
Então, vejam não apenas como manifestação de
humanidade, mas também como defesa dos direitos
dos nossos povos – do povo brasileiro, inclusive –que
nos manifestemos solidariamente à petição, que, repito,
não é só do governo equatoriano, Senadora Angela –
que é também da Amazônia –, mas daquele povo. São
mais, repito, de 2 milhões de hectares de áreas que
foram absolutamente danificadas, poluídas por conta
da ação irresponsável dessa empresa Chevron, que
não é qualquer empresa, é a sétima maior petrolífera
do Planeta, e se recusa a pagar indenização ao País,
a pagar indenização ao povo. Pelo contrário, entra com
outras ações, tentando dizer que havia fraude nas ações
ingressadas pelo governo e pelo povo do Equador.
Dessa forma, quero manifestar a minha solidariedade aos parlamentares daquele país, ao Presidente
Correa e ao Embaixador do Equador no Brasil, o Embaixador Sevilla, que estava há pouco conosco e que
tem sido um grande amigo do povo brasileiro. Temos
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inúmeras ações comuns entre o Brasil e o Equador,
e não tenho dúvida de que serão cada vez maiores
as relações não só culturais, mas comerciais também
entre Brasil e Equador.
Faço essa manifestação, Sr. Presidente, como
forma de dar e prestar nosso apoio, nossa solidariedade a uma justa luta de um povo querido, de um povo
vizinho, que é o povo equatoriano.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Vanessa
Grazziotin.
De imediato, passamos a palavra, como Líder,
pelo Partido dos Trabalhadores, à Senadora Angela
Portela; na sequência, o Senador Humberto Costa; e
aí Mário Couto, como Líder.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, hoje nós tivemos uma bonita sessão
em homenagem aos 25 anos da nossa Constituição
Federal. Tivemos também, dia 28 de outubro, a comemoração do Dia do Servidor Público.
E hoje eu queria também – porque é um motivo
de comemoração –, parabenizar os mais de 5 milhões
de jovens brasileiros que fizeram o Enem, o Exame
Nacional do Ensino Médio, de 2013, que foi realizado
no sábado e no domingo passados, em 1.661 cidades
brasileiras e com um trabalho que envolveu mais de
600 mil pessoas.
Aperfeiçoando as características de ser voluntário
e voltado à melhoria da qualidade do ensino médio, o
Enem deste ano teve o número recorde de 7 milhões
de inscritos e terminou coberto de êxito. Para ser mais
exata, 7.173.574 pessoas, jovens participando desse
importante exame.
A participação de mais de 5 milhões de estudantes
produziu um crescimento de 20% no exame em relação
ao ano passado, segundo o Ministério da Educação
e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela
realização do Enem.
Foram, portanto, apenas cerca de 29% de abstenção média, o que não é motivo de descrédito do
exame, pois, em 2009, por exemplo, o índice de abstenção foi de 37,7%. Nem por isso, Sr. Presidente, o
exame deixou de ser atração para os estudantes, que
a cada ano se preparam para se sair bem nas provas.
Nesse Enem, os candidatos resolveram questões sobre ciências humanas, tecnologias, linguagens,
matemática e redação, demonstrando, desta feita, a
aprovação ao exame criado há 15 anos e que oferece
aos participantes a oportunidade de conquistar vagas
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em instituições públicas e privadas do ensino superior
brasileiro.
Foi, sem sombra de dúvidas, o maior Enem da
história, o segundo maior exame do Planeta nessa
modalidade, que é a de servir como processo seletivo para ingresso nas universidades e nos institutos
federais, por meio do Sisu, do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).
Este ano, diferentemente de anos anteriores,
não houve, como vimos, nenhum incidente grave que
viesse a prejudicar o trabalho que o Governo Federal
tanto se empenhou em realizar. Houve, sim, fatos de
natureza humana, que fogem à governabilidade da
Administração Pública, como, por exemplo, a morte de
um candidato que morava em Varginha (MG), que se
envolveu em um acidente de moto a caminho do exame.
Outro fato foi o nascimento de um bebê em Teresina, no Estado do Piauí, quando a candidata grávida entrou em trabalho de parto durante a prova. Esta
candidata tem garantido o seu direito de fazer a prova
novamente, por meio de apresentação de recurso, conforme previsto em edital do exame. No Rio de Janeiro,
houve o registro de outra candidata que entrou em trabalho de parto durante a prova. Esta candidata preferiu terminar o exame, acompanhada por uma médica.
Mas o que cabe destacar, com esses episódios,
é que, este ano, 712 candidatas grávidas participaram
do Enem e poderiam, de acordo com o Inep, dar à luz
em um dos dois dias da prova, o que não aconteceu
com elas. Mas o importante é o sistema de atendimento
a gestantes instalado nos locais em que elas fariam a
prova. Isso é grandioso para as estudantes brasileiras.
É a garantia do direito das mulheres de terem segurança para fazerem a prova, independentemente de
seu momento de reprodução da vida.
Cabe destacar, ainda, na edição do Enem deste
ano, a eficiência do MEC no monitoramento das redes
sociais. Durante os dois dias de provas, o MEC monitorou, juntamente com o Inep, quase 2 milhões de
Twitter, Instagram e Facebook, assuntos relacionados
ao exame. O MEC agiu rapidamente e impediu que
ações danosas pudessem prejudicar a credibilidade
do exame. Trabalho muito importante, que, aliás, continuará a ser feito para garantir a todos os candidatos
que as notas do Enem possam servir para a seleção
de programas oficiais como o Fies, o ProUni e o Ciência Sem Fronteiras.
Uma demonstração da aprovação ao Enem vem
do meu Estado de Roraima, onde o número de inscritos
no exame só vem crescendo em relação às edições
anteriores da prova.
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Em 2007, foram inscritas em Roraima 7.753 pessoas no programa, enquanto que, em 2008, foram
10.959 inscritos. Este ano, foram 19.706 pessoas que
se inscreveram para fazer as provas do Enem em nossa capital, Boa Vista, e nos Municípios de Alto Alegre,
Bonfim, Caracaraí, Mucajaí, Rorainópolis e São João
da Baliza.
Em Roraima, o exame será usado como requisito
para ingresso no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da nossa universidade federal.
E aqui me permita destacar que já temos em
nosso Estado, Roraima, cinco unidades do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que foram
conquistadas, Sr. Presidente, desde 2010, com o Presidente Lula e agora com a Presidenta Dilma.
As unidades dos institutos federais, eu gostaria
de dizer aqui, são: o Campus Zona Oeste de Boa Vista, o mais recente deles, que atenderá cerca de 1.200
alunos; o Campus Boa Vista, voltado aos Municípios
de Boa Vista, Bonfim, Cantá, Normandia, Alto Alegre,
Mucajaí e Iracema; e o Campus Novo Paraíso, dirigido aos Municípios de Caracaraí, Cantá, São Luiz, São
João do Baliza, Caroebe, Rorainópolis; e o Campus
Amajari, que tem Amajari e Pacaraima, Uiramutã e Alto
Alegre como referência.
Então, como podemos perceber, a expansão da
Escola Federal de Educação Profissional e Tecnológica
em nosso Estado tem sido um fato muito importante,
que mostra o compromisso do Governo Federal, do
governo do ex-presidente Lula e agora da Presidenta
Dilma em oferecer ensino médio técnico e profissionalizante de qualidade à população do nosso País e
do nosso Estado de Roraima.
Eu queria dizer, Sr. Presidente, que, com o Posto
Avançado do Município de Bonfim, o quinto instituto
federal conquistado no nosso Estado, com mais essa
unidade, vamos abrir as portas da democratização da
educação para a nossa população. No Município de
Bonfim, nós temos inúmeras comunidades indígenas,
que serão incluídas no instituto federal, certamente. O
maior exemplo é o Município de Amajari, que é uma região também que tem uma população indígena intensa,
onde a construção e a manutenção do instituto federal
lá nessa unidade, atendendo os alunos da região, já
dobrou o PIB do Município. Isto é uma realidade que
a gente não pode deixar de valorizar, porque, além de
oferecer as vagas para os nossos estudantes, ainda
melhora a economia do Município e da região.
Na Universidade Federal de Roraima (UFRR), as
notas do Enem serão usadas como critérios de seleção de candidatos para ingresso nos seus cursos de
graduação somente a partir de 2011.
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Já na Universidade Estadual de Roraima, a utilização do exame para ingresso nos cursos de graduação ainda está em discussão.
Lamentável, todavia, foi o sofrimento dos estudantes de Boa Vista que não contaram com melhores
condições estruturais para fazer as provas. Em alguns
locais onde realizaram as provas, os ventiladores eram
velhos, as salas muito quentes, e o barulho prejudicou
o rendimento dos estudantes. Um exemplo foi a Escola
Estadual Hélio da Costa Campos, na zona oeste de
Boa Vista, onde, realmente, a estrutura oferecida gerou grande insatisfação por parte dos estudantes que
estavam realizando as provas do Enem.
Acho que cabe aqui uma articulação do Governo
Federal com o Governo do Estado no sentido de oferecer melhor estrutura às escolas do Estado não apenas
para a realização do exame, mas com a compreensão
de oferecer ambientes confortáveis e adequados às
crianças e adolescentes que estudam, apesar das dificuldades estruturais que enfrentam em cada escola
pública de nosso Estado. Então, penso que tem que
haver essa preocupação também com o conforto dos
nossos estudantes no momento da realização da prova.
Infelizmente, foi detectado um grau elevado de
insatisfação por parte dos estudantes em nossa capital, Boa Vista.
Mas hoje queremos parabenizar os realizadores
do Enem, que amanhã terá seu gabarito divulgado pelo
MEC. Queria, em especial, parabenizar o Ministro da
Educação, Aloizio Mercadante.
O outro tema que trago aqui a esta tribuna é a
audiência pública que tivemos hoje na Comissão de
Educação do Senado, para discutir e instruir o projeto
de lei que aprova o Plano Nacional de Educação. Nós
realizamos hoje a quarta audiência pública, discutindo,
com entidades de classe, com a sociedade civil organizada e com a CNTE, representando os trabalhadores
da educação, o nosso Plano Nacional de Educação.
Nessa audiência pública, estiveram presentes o
Prof. Rivanildo Cadete, presidente da Organização dos
Professores Indígenas do meu Estado de Roraima, e
outras autoridades e representantes da sociedade civil.
Entre as relevantes questões discutidas durante essa reunião, estava o importante debate sobre a
educação escolar indígena, que coloca um importante
desafio para o nosso País.
A maioria das comunidades indígenas tem hoje
contato próximo com o meio urbano e com a cultura
derivada do processo de colonização.
Então, por esse motivo, por essa proximidade com
o meio urbano, torna-se cada vez mais difícil manter os
costumes dos índios e preservar a sua língua original
no meio escolar, junto com outras matérias. Embora
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as escolas indígenas assegurem currículo diferenciado, os indígenas estão em constante contato com a
língua oficial do País, o que, de certa forma, dificulta
a preservação de suas línguas maternas.
É evidente que, diante da diversidade linguística, o processo educacional deve manter um equilíbrio,
para que a língua oficial do País não seja imposta e
para que se abra o máximo de espaço para o ensino
da língua indígena, de modo que esta não se perca.
No nosso Estado de Roraima, por exemplo, 12%
de sua população são de indígenas, de oito etnias indígenas diferentes. Por isso a importância do ensino
diferenciado, considerando-se todas essas especificidades típicas das comunidades indígenas.
Decorre daí a importância do professor bilíngue
que seja indígena. É na formação de professores, portanto, que está o ponto crucial na educação escolar
indígena.
Outros aspectos que devem ser assegurados são
os processos próprios de aprendizagem, o desenvolvimento de currículos e programas específicos.
É papel da educação indígena, portanto, reafirmar
as identidades étnicas, valorizar suas línguas e investir nos conhecimentos tradicionais, ao mesmo tempo
em que garante aos índios e às suas comunidades
o acesso às informações, conhecimentos técnicos e
científicos da sociedade nacional e das demais sociedades, indígenas ou não.
É imprescindível que, nesse processo, os índios
sejam respeitados como grupos étnicos diferenciados,
com seus costumes, crenças e direitos preservados.
Sr. Presidente, o Plano Nacional de Educação,
em exame nesta Casa, leva em conta essa postura.
Faz, corretamente, referências frequentes à educação
escolar indígena.
Praticamente, a cada uma de suas metas se torna claro que, de forma inclusiva, pretende-se sempre
dar atenção especial à educação indígena. Essas referências ocorrem no corpo da lei, em especial nos arts.
7º e 8º. A partir daí, praticamente todas as metas do
PNE colocam em suas estratégias medidas inclusivas
voltadas ao ensino indígena.
No §4º do artigo 7º, prevê-se que haverá regime de colaboração específico para a implementação
de modalidades de educação escolar que levem em
conta as identidades e especificidades socioculturais,
linguísticas, étnico-educacionais e territoriais de cada
comunidade indígena e quilombola envolvida, assegurada a consulta prévia às comunidades. Isto é muito
importante.
Já no artigo 8º se determina que as estratégias
dos planos de educação de todos os entes federados
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considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas.
Se já contamos hoje, e desde a Constituição que
acaba de completar 25 anos, com uma estrutura legal
que reconhece a especificidade do ensino indígena,
com a aprovação do Plano Nacional de Educação
passaremos a dispor de instrumentos para garanti-la
de forma concreta.
Não podemos, Sr. Presidente, perder de vista
que a educação escolar indígena precisa, antes de
mais nada, reconhecer que o ensino de um povo não
ocorre apenas na sala de aula. A educação indígena
tem de, assumidamente, permear todos os espaços
da aldeia e da comunidade indígena.
No plano escolar, porém, deve pautar-se pela
valorização da cultura de cada povo indígena, como
forma de afirmação e preservação de sua diversidade étnica. Isso se fará mediante o fortalecimento das
práticas socioculturais e da língua materna de cada
comunidade.
Para isso, o ponto-chave é a formulação e manutenção de programas de pessoal especializado para
a educação escolar nas comunidades indígenas. O
professor será sempre a figura central desse processo.
Por isso mesmo sua formação precisa receber absoluta prioridade.
Registremos que existe uma enorme diversidade entre os povos indígenas e suas línguas. Decorre
daí a principal dificuldade para desenvolvermos esse
processo de formação de quadros. Cada povo precisa
ser objeto dele.
Isso significará, é claro, estabelecer currículos e
programas específicos, com conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. Um corolário será a elaboração e publicação sistemática de
material didático específico.
Sabemos que não se trata de uma missão simples. Será, porém, um desafio importantíssimo para a
preservação da cultura indígena e, dessa forma, para
a evolução harmônica de nosso País.
Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de destacar
aqui, mais uma vez, essa importante audiência pública, na Comissão de Educação, sobre o Plano Nacional
de Educação, que está sendo discutido nesta Casa.
Já tivemos audiências e debates sobre a importância,
as metas e as diretrizes da educação infantil, da educação básica, do ensino técnico profissionalizante, da
educação à distância, do ensino superior e hoje nós
trouxemos para a pauta da Comissão de Educação a
educação escolar indígena, um segmento importante
que não pode ser esquecido. E fizemos questão de,
durante a audiência pública de hoje, enfatizar que não
devemos esquecer que existe uma quantidade eleva-
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da de jovens que estão nas licenciaturas interculturais
no ensino superior, de jovens indígenas que estão
fazendo o ensino médio, preparando-se para voltar
como professores nas suas comunidades indígenas.
É um segmento importante que precisa ser valorizado
e hoje fizemos questão de lembrar dele durante essa
audiência pública.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Casildo
Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Eu não poderia deixar passar este momento, Senadora Angela Portela, que é professora e aqui
fala com propriedade. Fiquei encantado, pela diversidade da nossa língua, pois dentro da mesma região
há os que falam o português clássico e há diversos
outros tipos de conversas. A Comissão de Educação
tem elaborado diversas audiências públicas, em todos os setores, para discutir a educação no Brasil,
a educação básica, média e superior, e V. Exª agora
traz o assunto também, para conservar aquilo que é
mais característico nosso, que é a linguagem indígena
nas suas aldeias, no seu meio, para motivar isso, para
conservar. No Brasil, há essa diversidade tão bonita,
há esse entendimento. Conseguimos manter isso no
Brasil. V. Exª levanta uma tese, uma questão que não
podemos... Até porque eles são os que estiveram aqui
primeiro, para guardarmos isso, para preservarmos...
Acho que isso pega tão bem. Fiquei assim encantado
com a proposta de V. Exª, com o pronunciamento que
faz. Dentro das reservas indígenas, há diversos tipos
de sotaque, de jeitos de conversar, como os que conversam em português, o luso-brasileiro. As diversas
tribos, nas regiões, são povos que conversam diversos
idiomas, diversos modos de falar, e eles se entendem.
E a preservação disso, para nós, no Brasil, é algo que
precisamos por em um sacrário, eu diria, linguístico,
um sacrário ecológico, um sacrário da hereditariedade,
um sacrário do Brasil, uma coisa nossa. Acho que isso
pega bem. Quero cumprimentá-la em função disso.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Casildo
Maldaner. Quero incorporar o seu aparte ao meu pronunciamento.
É muito bom quando observamos a sensibilidade
dos Senadores com as minorias também. Nós, na Comissão de Educação, discutindo e debatendo o Plano
Nacional de Educação, vimos o quanto é importante a
preocupação com a inclusão dos povos indígenas na
educação escolar. São milhares de jovens que precisam ter acesso a uma educação diferenciada.
Em nosso País, temos mais de 350 mil indígenas.
Em nosso Estado de Roraima, eles representam quase
13% da população. Temos também um número con-
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siderável de alunos nas escolas indígenas. E observo
com muita alegria e satisfação, como professora que
sou, o crescimento dos alunos no ensino médio e na
educação superior.
Hoje, já temos indígenas altamente preparados,
com cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado,
retornando a suas comunidades indígenas e se tornando grandes lideranças em seus meios.
Portanto, a educação, sem dúvida, é um meio
também para o crescimento e desenvolvimento sustentável dos povos indígenas em nosso País. Então,
este é um momento importantíssimo, em que trouxemos a discussão para a Comissão de Educação para
os povos indígenas poderem participar; para também
poderem dizer que diretrizes, que metas, o que estão
querendo, que propostas eles têm para a conclusão
do nosso Plano Nacional de Educação.
E vemos com muita satisfação a receptividade do
Relator, Senador Alvaro Dias, com essas proposições
que foram apresentadas visando o aprimoramento da
educação escolar indígena em nosso País.
Muito obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esta foi a Senadora Angela Portela, com um discurso competente como sempre.
Nossos cumprimentos a V. Exª.
Senador Humberto Costa, eu havia anunciado V.
Exª, mas estão no plenário a Senadora Lúcia Vânia e
o Senador Casildo Maldaner, que antecedem V. Exª.
Então, neste momento, convido à tribuna a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Quero apenas fazer uma comunicação e abro
mão da minha inscrição regular para que o Senador
Humberto Costa possa...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Então, coloco o Senador Humberto
Costa em seu lugar e V. Exª fala pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Com muita honra.
Desejo apenas para fazer uma comunicação, Sr.
Presidente Paulo Paim. Requeiro voto de pesar pelo
falecimento do professor e advogado Paulo Henrique
Blasi, ocorrido na tarde desta terça-feira.
Requeremos, nos termos regimentais, de acordo
com as tradições da Casa, que seja consignado nos
Anais do Senado voto de pesar pelo falecimento do
professor e advogado Paulo Henrique Blasi, ocorrido
nesta tarde, aos 84 anos.
Foi Presidente do Conselho da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, tendo integrado os Con-
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selhos Federal e Estadual, lecionou, durante décadas,
Direito Administrativo na Faculdade de Direito da nossa
Universidade Federal, sendo um dos fundadores do
curso de pós-graduação em Direito do Estado também
da nossa UFSC e foi Secretário de Administração do
governo Colombo Salles.
Nascido em Campos Novos, Santa Catarina, em
16 de janeiro de 1929, teve toda sua vida dedicada à
causa da educação, à advocacia e ao interesse público.
Em reconhecimento à contribuição desse educador e advogado, requeremos que sejam prestadas as
homenagens com inserção em ata de voto de pesar,
bem como apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Assinam também os Senadores colegas Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O requerimento está sobre a mesa.
V. Exª será atendido, com certeza absoluta.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 1.256, DE 2013
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do
professor e advogado Paulo Henrique Blasi na tarde desta terça-feira, 29 de outubro
de 2013.
Requeremos, nos termos regimentais e de acordo
com as tradições da Casa, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento do
professor e advogado Paulo Henrique Blasi, ocorrido na tarde desta terça-feira, 29 de outubro de 2013.
Paulo Henrique Blasi tinha 84 anos e era ex-presidente do Conselho Estadual da Ordem do Advogados
de Santa Catarina, integrou os Conselhos Federal e
Estadual. Lecionou durante décadas Direito Administrativo na Faculdade de Direito da UFSC. Sendo um
dos fundadores do Curso de Pós-Graduação em Direito do Estado também da UFSC. Foi Secretário de
Administração no Governo Colombo Salles.
Nascido em Campos Novos – SC, em 16 de janeiro de 1929, teve toda a vida dedicada à causa da
educação, à advocacia e ao interesse público.
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Em reconhecimento a contribuição desse educador e advogado, requeremos que sejam prestadas
as homenagens, com inserção, em ata, voto de pesar,
bem como a apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2013. – Senador Casildo Maldaner, PMDB/SC – Senador Luiz
Henrique da Silveira, PMDB/SC – Senador Paulo
Bauer, PSDB/SC.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Senadora Lúcia Vânia, permita-me, enquanto temos quatro Parlamentares em plenário, ler esses dois
ofícios rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Foi lido, anteriormente, o Requerimento nº 1.249, de 2013, de Senadores membros
do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz,
solicitando a prorrogação do prazo previsto no art. 3º
da Resolução do Senado Federal nº 2, de 2001, para
que a Mesa do Senado possa receber indicações à
13ª Premiação do referido Diploma até o dia 1º de
dezembro do corrente.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº
1.250, de 2013, do Senador Paulo Bauer, que requer,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa nos dias 11 e
12 de novembro de 2013, a fim de participar, na qualidade de membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, de Sessão Preparatória Especial
e da XXVIII Sessão Ordinária do referido Parlamento,
a realizar-se em Montevidéu, no Uruguai.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento
nº 1.251, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, que
requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa, no período de 12 a 15
de novembro de 2013, para participar da Audiência
Parlamentar Anual da União Interparlamentar das
Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos,
conforme indicação da Presidência.
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Aqueles que concordam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº
1.252, de 2013, do Senador Inácio Arruda, que requer,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período
de 10 a 12 de novembro de 2013, a fim de participar,
na qualidade de membro da Representação Brasileira
no Parlamento do Mercosul, de Sessão Preparatória
Especial e XXVIII Sessão Ordinária do referido Parlamento, a realizar-se em Montevidéu, no Uruguai.
Aqueles que concordam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Em votação o Requerimento nº
1.253, de 2013, do Senador Roberto Requião, que
requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no
período de 11 a 13 de novembro de 2013, a fim de
participar, na qualidade de membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, de Sessão
Preparatória Especial e da XXVIII Sessão Ordinária
do referido Parlamento, a realizar-se em Montevidéu,
no Uruguai.
Aqueles que concordam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Por fim, Senadora, em votação o
Requerimento nº 1.254, de 2013, do Senador Luiz
Henrique, que requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos trabalhos
da Casa, nos dias 11 a 13 de novembro de 2013, a fim
de participar, na qualidade de membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, de Sessão
Preparatória Especial e da XXVIII Sessão Ordinária
do referido Parlamento, a realizar-se em Montevidéu,
no Uruguai.
Aqueles que concordam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Enfim, para satisfação de todos nós,
passamos a palavra à nobre Senadora Lúcia Vânia,
grande representante do Estado de Goiás.
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB-GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi apresentado, na semana passada, na Comissão de Assuntos
Econômicos, o relatório elaborado pelo Senador Armando Monteiro sobre o Projeto de Lei do Senado nº
106, de 2013-Complementar, de autoria do Senador
Paulo Bauer.
O projeto se insere nos esforços que vimos empreendendo nesta Casa no sentido de reformar o
ICMS, componente importante da reforma tributária.
Com efeito, o próprio Ministro Mantega declarou que
a mudança no ICMS representa 70% de uma reforma
tributária. Muito embora a União concentre cerca de
74% da arrecadação, mesmo assim começamos a reforma tributária justamente com o principal tributo dos
Estados, e não com os tributos da União.
Apesar dessa evidente assimetria, concordo que
o ICMS precisa passar por uma reformulação que não
prejudique os Estados em desenvolvimento e que não
permita que os Estados sejam meros receptores de
repasses de recursos a mercê da vontade daqueles
que estão no poder.
Apresentei, na Comissão de Assuntos Econômicos, cinco emendas ao PLS nº 106, de 2013, de autoria
do nobre Senador Paulo Bauer, das quais duas foram
integralmente acatadas e uma foi parcialmente aceita.
Fizemos um trabalho de fôlego juntamente com a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás – a quem eu,
aliás, parabenizo na pessoa do então Secretário Simão
Cirineu Dias – para aprimorar o texto do referido PLS.
Na Emenda nº 2, propusemos que o cálculo da
compensação a ser concedida aos Estados seja feito
pela Secretaria da Receita Federal conjuntamente com
o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz),
para ser aplicado no exercício seguinte. Não se admite
que um tributo do Estado seja avaliado pela Receita
Federal sem a presença do Estado. A motivação de tal
emenda é que, por ser o ICMS um tributo estadual, é
importante que técnicos da esfera estadual acompanhem a apuração de valores, pois são eles que detêm,
em grande medida, o conhecimento necessário e que
podem, portanto, resguardar os interesses das Unidades federadas envolvidas.
Na Emenda nº 3, propusemos a definição da metodologia a ser utilizada para apuração da perda de
arrecadação, que corresponderá aos valores a serem
ressarcidos aos Estados, de forma a permitir o cálculo, ainda que por estimativa, dos recursos a serem
transferidos.
Nesta mesma Emenda, propusemos que a atualização de valores de que trata o inciso se refira ao
montante e não a cada parcela da compensação. Na
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mesma emenda pretendemos, ainda, determinar o
ajuste da diferença entre o impacto estimado e o impacto real da perda de arrecadação, uma vez que os
recursos serão estimados sempre com base nas operações do ano anterior ao da apuração. Entretanto, o
impacto real só pode ser calculado no ano seguinte
ao da distribuição.
A Emenda nº 5, de minha autoria, pretendeu consignar valores crescentes de compensação ao longo
do período, iniciando com R$3 bilhões ao ano, e culminando em R$12 bilhões de reais a partir do sétimo
ano após a redução das alíquotas. O ilustre Relator,
Senador Armando Monteiro, ao acatar parcialmente
esta emenda, fixou em R$3 bilhões a dotação inicial do
Fundo de Compensação de Receitas, para a prestação
do auxílio financeiro aos Estados, adotando o critério
da variação do PIB apurado pelo IBGE para definição
dos valores para os exercícios seguintes.
Caso essa emenda tivesse sido acatada integralmente, haveria maior razoabilidade na proposta,
uma vez que a queda das alíquotas seria feita de forma gradual, aumentando as perdas de arrecadação
no sentido inverso. Os estudos realizados apontaram
que, da forma como está, teremos sobra de recursos
nos primeiros quatro anos e insuficiência de recursos
a partir do quinto ano. Por este motivo propusemos o
escalonamento dos valores.
Concluo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ressaltando que procuramos durante todo o processo
garantir que os “Estados emergentes” de nossa Federação, nos quais se incluem o meu Estado, Goiás, e os
demais Estados da Região Centro-Oeste, mantenham
sua plena capacidade de desenvolvimento econômico
e social, para que possam, também no futuro, continuar contribuindo para o PIB com crescimento acima
da média nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Muito bem, Senadora Lúcia Vânia.
Agora, como Líder, o Senador Mário Couto.
Em seguida, o Senador Humberto Costa, como
orador inscrito.
V. Exª está depois do Senador Humberto Costa.
Na sequência, Senador Mário Couto, Senador
Humberto Costa e Senador Paulo Bauer.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho eu os confortáveis 20 minutos do Regimento
Interno?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – No mínimo, 20 minutos. Por isso
não marquei ainda.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – V. Exª é sempre muito carinhoso para comigo.
Muito obrigado.
Presidente, cheguei atrasado hoje ao Senado, o
que não costumo fazer, em função do mau tempo em
Macapá, o que atrasou o voo da TAM. Tive, assim, que
esperar sete horas no aeroporto.
Antes de começar meu pronunciamento, quero dizer que fico muito feliz em poder conversar com
pessoas do meu Estado. E conversei bastante com
um casal do Município de Aveiro, no Baixo Amazonas,
entre Itaituba e Santarém: o Vice-Prefeito de Aveiro,
Lúcio Nascimento, e D. Francisca Nascimento. Pessoas
simpáticas, maravilhosas. O povo de Aveiro é assim:
muito simpático. Espero, em breve, estar em Aveiro.
Quero aproveitar a oportunidade para abraçar o
prefeito de Aveiro, Sr. Olinaldo Barbosa, mais conhecido por Fizuca. O interior é assim; no interior temos
sempre um apelido, e somo até mais conhecidos pelo
apelido que pelo nome. Então, um forte abraço ao povo
de Aveiro, a todos os moradores do Município, em especial ao seu Vice-Prefeito e a sua esposa.
Sr. Presidente, cumpre-me o dever constitucional
de fiscalizar verba pública. Já fiz isso por várias vezes,
Sr. Presidente, já...
Cometi uma gafe, Sr. Presidente, e quero corrigir.
Quero, primeiramente, cumprimentar o povo brasileiro
e os meus queridos paraenses, filhos de Nossa Senhora de Nazaré, entre os quais me incluo e tenho o
imenso prazer de poder ter, na lapela do meu paletó,
a sua imagem.
Sr. Presidente, como ia dizendo, tenho obrigação
constitucional de fiscalizar verbas públicas. Fiz isso
com intensidade neste Parlamento, com alta intensidade; fiz isso com o Dnit, propondo uma CPI do Dnit,
que acabou culminando com a saída daquele diretor.
A corrupção está instalada no Brasil, Sr. Presidente. A corrupção é ativa; a corrupção é degradante; a corrupção é maléfica. A corrupção, neste País,
lógico, não é de hoje, vem de muitos anos, acho que
desde o Brasil Colônia, desde a época de D. João VI.
Naquela época, já se tinha alguns amigos do D. João
VI que roubavam a Corte, com o aceite do próprio Rei.
Então, isso parece estar impregnado em alguns
brasileiros no próprio sangue. Havia, Senador Paulo
Bauer, um tal de Joaquim Azevedo na Corte de D. João,
que, por ser amigo – igual aos mensaleiros de hoje,
igual, igualzinho –, comprava o jornal da época – e só
havia um no Brasil –, o Correio Braziliense, o mais antigo jornal do Brasil, já o Brasil Colônia, um dos mais
nobres jornais do País, que estava nas mãos do Rei.
No período do Brasil Colônia ainda, D. João VI comprava o jornal para o jornal não falar mal dele, como

OUTUBRO DE 2013

76762 Quarta-feira 30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

comprava muitos outros políticos, mas o que ele mais
comprou foi Joaquim Azevedo.
Para termos uma idéia, em dinheiro de hoje, o
Joaquim pegou do Rei R$37 milhões. Olhem esse mensalão! Pegou mais do que José Dirceu. Será? Tenho
dúvidas, tenho dúvidas, sinceramente. José Dirceu é
um cara comentadíssimo neste País, não só por ter
sido chefe do mensalão, mas quando se fala em crimes também mete medo, porque é um cara violento.
Na verdade, não gosto nem de fazer comparações
com José Dirceu.
Mas a verdade é que isso vem desde o Brasil
Colônia, desde a época de D. João VI. Mas, hoje, a
corrupção é maior do que naquela época, Presidente.
O País está impregnado, o País está infestado de corrupção. A Pátria é lesada. Os políticos são submissos.
Pátria amada, Pátria querida, aqui fazem o que querem.
Não mudou quase nada do Brasil Colônia para
cá, para a época de hoje. Mente-se descaradamente.
A Presidente Dilma disse que ia fazer 6 mil creches
neste País, na campanha para a Presidência.
Brasileiros e brasileiras, paraenses, a Dilma disse
em palanque, que faria 6 mil creches – 6 mil! Mentem
descaradamente! Mentem descaradamente, Brasil! Depois, falaram em 8 mil. Aí ela disse assim: “Quero saber
quem foi que disse que eu ia fazer 8 mil creches?” E o
disse zangada, chateada, mal-humorada. Ficou com
raiva! E quem falou isso foi o Mercadante, Ministro da
Saúde. Alguns meses depois, ela volta e diz que ia
fazer as oito mil creches: “Não! Eu vou fazer não seis
mil creches; eu vou fazer oito mil creches, porque eu
sou Dilma!”. Ô Presidenta boa!
É tudo papo furado, Inácio Arruda! Depois, o Mercadante vai fazer um discurso no exterior e vai dizer:
“Oito mil é pouco! Oito mil é pouco! Nós vamos fazer
nove mil creches no Brasil!”.
Mercadante, prestes atenção! Já foste meu colega aqui, eu te admirei muito aqui, mas, se a partir
de hoje tu fizeres uma creche de nove em nove horas,
tu não consegues fazer, até o final do Governo, nove
mil creches!
Então, essa é uma mentira descarada, Brasil!
Como é que mentem dessa forma? Como é que a
máscara não cai? Será que o Brasil não está sentindo o momento por que passa? O Brasil é um País
desordenado! O Brasil, hoje, não tem ordem! Hoje, a
população vai para a rua, quebra loja, quebra tudo, indignada, revoltada, maltratada! Não quer saber se vai
morrer ou se vai presa. Não quer saber! Quer saber de
quebrar, de destruir, de fazer tudo! A população não
aguenta mais, Brasil! Meu Pará querido, a população
não aguenta mais!
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Tenho nas mãos um requerimento solicitando uma
CPI e vou apresentá-lo hoje, Sr. Presidente. Quero ver
essa CPI funcionar! Quero ver os presidentes de federações deste País dizerem, na minha frente, olhando
para os meus olhos, por que eles querem tanto dirigir
as federações, por que eles passam mais de 30 anos
brigando pelo poder e dirigindo uma federação.
No meu Estado, há um coronel reformado que,
há 16 anos, está à frente da Federação. Acabou com
o futebol paraense. Desrespeitou a torcida dos clubes.
Os grandes clubes do Pará, Remo e Paysandu, estão
lá embaixo, nas divisões inferiores. O Remo está procurando uma série, e o Paysandu está ameaçado de
rebaixamento.
O coronel está na Federação, mamando nas tetas da Federação, não a larga de jeito nenhum, porque
o leite que ele mama é um leite real, paraense! É um
leite gostoso, paraense!
Eu, Senador da República Federativa do Brasil,
eleito com 1,5 milhão de votos, brasileiros e brasileiras,
fui ao Rio de Janeiro e pedi uma audiência com o Marin.
Marin, se estás me escutando, verás que tu te
lembras disso. Faz poucos meses.
Presidente, acredite se quiser! Presidente, olhe
como está nossa Pátria!
Cheguei lá para fazer uma denúncia, com os documentos em minhas mãos. Verídicos, autenticados e
comprovados são os atos de corrupção do Presidente
da Federação Paraense de Futebol. Todos os papéis
confirmavam isso, bem como a declaração dele, do
próprio Presidente. Numa reportagem no jornal, ele
diz que receber dinheiro público e fazer um escritório
dentro da Federação Paraense, para vender passagem
para os clubes e para ganhar um percentual, não é
corrupção. Ele declarou isso no jornal.
Eu peguei toda a documentação, senhores e senhoras que me veem pela TV Senado, e a levei para
o Marin, Presidente da Confederação Brasileira de
Futebol. Fui ao Rio de Janeiro. Eu a mostrei e pedi
providências. Sabem o que aconteceu? Ele mandou
chamar o Presidente da Federação Paraense de Futebol, Antônio Carlos Nunes, e jantou com ele. Acho que
ele trouxe um filhote, um peixe dos mais gostosos do
Pará. Jantou o filhote. V. Exª já comeu um filhote? É um
dos melhores paladares do mundo! Ele o comeu, ele o
jantou. E deve ter mostrado a documentação para ele,
que disse que tudo isso era mentira do Mário Couto,
Senador do Estado do Pará, mentiroso!
Nada, absolutamente nada aconteceu! Sabe por
quê, Presidente? Porque, na hora da eleição do Marin,
ele sabe que aquele cara é corrupto, mas ele não quer
mexer com ele porque precisa do voto dele.
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Brasil, sabe por que esses caras estão aí? Eu
não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer! Não
adiantam ameaças! Peru é que morre de véspera. Não
tenho medo! Já tentaram, tentaram... No Pará, então,
já entraram no Ministério Público. Eu não respondo,
Senador – olhe para mim –, a nenhum processo nos
tribunais do Brasil, a nenhum! Eu bato no peito e posso dizer isto: nunca respondi e não respondo a nenhum processo! As acusações feitas contra a minha
pessoa, para me prejudicar, até hoje, foram muitas,
mas o Ministério Público diz assim: “Nada há contra
ele! Arquive-se!”.
É bonito, não é, Brasil? Como é bonito a gente
bater no peito e dizer: “Procurem, procurem!”. Muitos
não podem dizer isso aqui, muitos não podem fazer o
que faço aqui, muitos não têm moral de vir aqui acusar alguém, muitos não têm moral de propor uma CPI,
muitos não têm moral de fiscalizar verbas públicas,
porque estão na mira dos tribunais, porque estão próximos de julgamentos!
Não há nenhum processo criminal contra mim.
Eu posso fiscalizar as verbas públicas. Eu tenho a
coragem de dizer que há entre federações e confederações um intercâmbio de interesses e corrupção. Eu
tenho moral para dizer isso aqui! Eu tenho moral para
dizer que meu País, infelizmente, chegou ao cúmulo
dos cúmulos da corrupção!
E a minha Justiça, aquela na qual eu confiava
muito, aquela que eu admirava, aquela em que eu confiava plenamente, decepcionou-me, que foi Supremo
Tribunal Federal, não na sua totalidade. Com poder
de rainha, a Dilma jogou, e jogou muito bem. A Dilma
esperou a troca dos Ministros, para ter a garantia de
que os recursos infringentes poderiam ser a esperança
e a solução para o caso dos mensaleiros.
Brasil, ninguém é preso! Brasil, Pátria amada,
quem sofre são os seus filhos! Pátria amada, são
aqueles pobres que sofrem e que estão esperando a
migalha cair da mesa farta dos reis! São esses que sofrem nesta Pátria. O pobre não tem direito a nada, não
tem direito à saúde, à educação, a salários dignos. Os
aposentados morrem à míngua. Cadeia foi feita para
pobre, não foi feita para nobre. Cadeia, neste País, foi
feita para pobre, não foi feita para nobre! E os mensaleiros são nobres! É isso, Pátria amada!
Hoje, entro com mais uma atribuição, com o meu
dever de Parlamentar, com a obrigação e com a responsabilidade daqueles que confiaram em mim, daqueles paraenses que me mandaram para cá, sem
conhecer ainda o Senador Mário Couto. Os paraenses
não sabiam quem era o Senador Mário Couto. Os paraenses não sabiam que o Senador Mário Couto não
era covarde. Os paraenses não sabiam que o Senador
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Mário Couto era capaz de enfrentar qualquer um aqui!
Os paraenses não sabiam que meu maior desejo era
ver aquela Bandeira com a expressão “Ordem e Progresso” ser respeitada por aqueles que comandam a
Nação brasileira.
Mas, paraenses, estou eu aqui, encarando tudo
e todos, mandando fiscalizar a minha vida pública!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E estou fiscalizando os corruptos desta Pátria.
Sr. Presidente, fazemos um requerimento com
base no que preceitua o §3º do art. 58 da Constituição
Federal. A ele estou dando entrada, Sr. Presidente, no
dia de hoje. Sei que há mais Senadores que querem
assinar o requerimento de instalação dessa CPI. Serei
o maior cobrador da abertura dessa CPI. Não folgarei
um milímetro da Constituição e do Regimento Interno
desta Casa, para que essa CPI possa funcionar.
A corrupção aqui está brotando. Não precisa procurar muito. Nós a encerraremos em curto prazo. A corrupção aqui brotou, surgiu. Ela mesma se denunciou.
Não há saída nenhuma para aqueles que passaram
30 anos, 20 anos, 10 anos!
Sr. Presidente, quando eu disse que o Ricardo
Teixeira não merecia confiança! Fiz mais de 20 pronunciamentos, dizendo quem era o Sr. Ricardo Teixeira.
Não levaram a sério a voz deste humilde Senador da
República. Tomara que levem agora.
Quantos bilhões poderiam ser evitados, se, naquele momento, tivessem me ouvido. Quantos bilhões
– bilhões! Não estou enganado, não, Brasil – foram levados do Dnit, Senador Humberto! Não quiseram me
ouvir. Não quiseram criar a CPI.
Depois de muito tempo, de tanto roubo, acharam
de tirar o diretor que eu acusava. Tentaram macular a
imagem de um homem sério, que era o Nascimento,
Ministro dos Transportes, e hoje nada se comenta mais.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Foram os bilhões dos brasileiros embora, porque ninguém me ouviu, ninguém levou a sério, não
abriram a CPI, demoraram a apurar. E o dinheiro dos
brasileiros foi-se.
Sr. Presidente, vou ler a CPI e vou terminar.
Sr. Presidente, o senhor sabe quanto vai custar
a exploração dessa última bacia de petróleo, a maior
que foi encontrada? Qual é o nome? Ajude-me, Presidente, qual é o nome?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Apoio Governo/PT – RS) – Libra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Libra. Está calculada em mais ou menos R$3
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trilhões. Essa foi a maior felicidade dos últimos tempos!
Mas sabem quanto vocês pagam de imposto por ano
– só por um ano – no Brasil? Vocês sabem quanto? A
bacia de Libra está encantando o Brasil, está encantando todo mundo: “Vamos pagar as dívidas, vamos
fazer escola, vamos fazer hospital, vamos fazer tudo
no Brasil”. Mas sabem quanto é que o Brasil arrecada
de imposto pago por você, dona de casa; por você,
trabalhador brasileiro; por você, miserável, no bom
sentido da miséria, aposentado do Brasil? Sabem
quanto? Informação apurada hoje: 1,5 trilhão, Brasil!
1,5 trilhão, Brasil!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Para onde vai esse dinheiro, Papai Noel, me
diga? Para onde vai esse dinheiro, Papai Noel? Me
diga, Papai Noel? Um trilhão e meio?! É muito dinheiro num ano só!
E a saúde está mal, e a educação está mal, e as
estradas matam. São criminosas. As pontes matam.
Não há aeroporto. Ninguém tem moral para companhia
aérea. Eu atrasei sete horas hoje em um voo. Tudo esculhambado! Desculpem-me a expressão chula.
Presidente, já vou descer, meu caro. Já vou descer. A sua simpatia é demais.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sei que V. Exª é um homem de uma integridade
espetacular e sei que V. Exª é um homem de um coração muito grande, que luta pelos pobres brasileiros.
V. Exª tem o meu respeito desde que eu cheguei aqui,
ao Senado Federal.
Vou pegar pelo meio. Já demorei muito. Há Senadores ainda esperando.
As denúncias de irregularidades atinentes ao
abuso do poder econômico nas eleições e reeleições
de dirigentes ocorridas no âmbito da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), federações estaduais de
futebol, tais como a compra de votos dos presidentes
de federações à reeleição do presidente da CBF.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eis por que o Sr. Marin não quis me escutar. Eis
a razão! Ele tem que dar para os presidentes de federações – falo sem medo – para poder se reeleger,
assim como os presidentes de federação têm que dar
para os presidentes de federação do interior. Eis por
que o Sr. Marin não quis me ouvir.
Já vou descer, Senador Humberto.
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Transferências irregulares de recursos às federações e demais desvios de verbas que culminam com
a perpetuação de vários...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ...dirigentes nos cargos.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– É preciso apurar as responsabilidades relacionadas
aos graves problemas verificados no recolhimento de
tributos à Previdência Social; prestação de contas das
receitas próprias e de recursos oriundos de convênios
com os órgãos públicos e contrato de patrocínio da Seleção Brasileira com empresas privadas e congêneres;
renúncias fiscais. Aí há um grande nó! Aí não dá para
você se livrar, Marin! Renúncia fiscal, Marin! Aí você
vai se enrolar todo! Vamos nos encontrar olho a olho.
Olho no olho, Marin!
Desço, Presidente. Desço desta tribuna agradecendo, primeiro, a tolerância de V. Exª.
Desculpe-me, Senador Humberto. Eu sei que não
é bom o senhor ouvir a oposição. Sei que não é, mas
o senhor entende o que é oposição.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O senhor já me conhece e sabe que eu gosto
de falar a verdade.
Peço desculpas a V. Exª e ao Senador Suplicy
também. Tenho certeza de que não gosta de me ouvir, mas eu gosto de V. Exª. Particularmente, tirando a
política, eu gosto de V. Exª, mas, às vezes, com todo
o respeito, eu tenho que falar a verdade.
Meu querido País, estou pronto para a abertura
dessa CPI. Sei que não se tem justiça hoje. Sei que
o pobre está condenado à miséria, à tortura que este
País lhe dá, mas eu estou aqui, corajosamente. Não é
obrigação minha ser limpo. É um dever meu ser limpo.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA)
– Não é nenhuma glória chegar aqui e dizer que eu não
tenho nenhum processo na Justiça. É um dever meu.
A Constituição Federal devia ter um artigo dizendo
que políticos denunciados e condenados, principalmente condenados, não poderiam exercer seus mandatos.
Já estou descendo.
Ora, Paim, há Deputado Federal que está preso
e que é Deputado Federal! Aí eu desço, perguntando:
que País é este, Brasil? Onde nós estamos, Brasil?
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Dilma, relaxa! Relaxa, mas trabalha, Dilma! Trabalha com competência.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Bauer.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Paulo Bauer deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Mário Couto,
que falou por 30 minutos. Muitos falaram também em
torno de 30 minutos.
Senador Humberto Costa, pelo mesmo tempo que
os oradores que o antecederam. Inúmeros deles falaram em torno de 30 minutos. O Senador Mário Couto
ficou na média hoje, em torno de 30 minutos, o tempo
que os outros oradores também usaram.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, volto à tribuna na noite de hoje
para, mais uma vez, abordar uma importante ação do
Governo Federal, do Governo da Presidenta Dilma.
Trata-se do Programa Mais Médicos, recentemente aprovado por esta Casa, fazendo parte de um
dos cinco pactos propostos pela Presidenta Dilma ao
povo brasileiro, naquele momento difícil das grandes
mobilizações sociais, da expressão da insatisfação
do nosso povo.
Antes de mais nada, é importante lembrar duas
coisas. Primeira, foram vários os países que, ao longo
do ano passado e deste ano, tiveram grandes mobilizações de massa questionando os governos, apresentando reivindicações, e a Presidenta Dilma, entre todos
os governantes dos países onde essas manifestações
aconteceram, foi a única que se abriu a discutir com
os movimentos sociais, com as representações partidárias, mostrando a forma democrática com que atua.
Segundo, entre os governantes brasileiros, foi a
única que foi à televisão com o povo, dizer o que pensava e, ao mesmo tempo, apresentar propostas para
o nosso País.
Vejo agora vários candidatos à Presidência da
República falar das mobilizações, questionar o nosso
Governo. Pergunto: qual deles ou delas, naquela época, foi à imprensa, foi à rua, para defender qualquer
ponto de vista em relação ao que estava acontecendo
em nosso País?
A Presidenta Dilma foi e apresentou ao Brasil
uma proposta de cinco pactos, os quais estão sendo
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religiosamente cumpridos por ela. Um deles, um dos
mais importantes, é o pacto pela saúde. O Mais Médicos
foi uma das ações importantes no pacto pela saúde.
O objetivo, todos sabem, é melhorar a qualidade do atendimento à saúde da população e também
garantir acesso ao sistema de saúde a milhões e milhões de brasileiros que hoje veem o médico de maneira esporádica.
Além disso, o Governo Dilma vem discutindo
com o próprio Congresso Nacional a perspectiva da
elevação dos recursos para a saúde, porque, mesmo
com o Mais Médico, se não tivermos mais recursos, a
saúde não melhora em nosso País.
Nesse último fim de semana, tive a oportunidade
de acompanhar a chegada de 151 médicos estrangeiros à cidade do Recife. Recebemos lá o grande Ministro Alexandre Padilha, que falou à imprensa sobre o
programa, e algumas horas depois, recebemos os 150
médicos que fazem parte de um grupo de 2.167 médicos. A partir da próxima segunda-feira, já começam a
atender milhões de brasileiros neste País, no interior
e nas periferias das grandes cidades.
É importante ressaltar a magnitude dessa mobilização. Foi a maior mobilização, em termos logísticos,
realizada neste País, para o transporte de passageiros
em tempos de paz.
Onze aeronaves transportaram, desde domingo
– e complementarão esse trabalho até o dia de hoje –,
mais de 2.100 médicos para as capitais do nosso País.
Com esse novo contingente de profissionais, chega
aos 13 milhões o número de brasileiros cobertos pelo
Programa Mais Médicos, iniciativa do Governo Federal
para garantir assistência aos desassistidos.
Sabemos que, na área da Atenção Básica, um
profissional bem treinado, com o mínimo de infraestrutura que já existe, é capaz de resolver 80% dos principais problemas de saúde de uma comunidade. Problemas esses que, não sendo resolvidos ali na Atenção
Básica, vão fazer com que as pessoas sejam obrigadas a procurar as UPAs, os hospitais de emergência,
ajudando na criação de enormes filas, prejudicando a
qualidade do atendimento.
Esses profissionais vão trabalhar em ações de
prevenção, de orientação e de acompanhamento, para
que possamos promover a saúde da população. Brasileiros de diferentes idades e classes sociais terão,
a partir de agora, acesso a um serviço que vai lhes
garantir uma existência mais justa, mais produtiva e
mais feliz.
Esses médicos que agora chegam vão se associar a outros 1.500, que já começaram os atendimentos há alguns dias para melhorar a vida de 5 milhões
de brasileiros. Todos esses profissionais passaram,
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durante três semanas, por um módulo de acolhimento
e avaliação antes de começarem a trabalhar. E agora
têm a oportunidade de, durante uma semana a mais,
conhecer o sistema de saúde de cada um dos Estados
onde vão trabalhar.
Essa preparação é fundamental para que os
profissionais saibam para onde podem referenciar
pacientes cujos problemas eles não têm condições
de resolver naquele momento e como funcionam o
Samu e as centrais de regulação, a fim de encaminhar
devidamente aqueles pacientes que necessitem de
atendimento especializado. Esse novo grupo começará a trabalhar assim que passar por essa semana
de adaptação à nossa realidade.
Nós entendemos também que é muito importante o que o Senado e a Câmara Federal aprovaram na
Medida Provisória nº 621, que foi a possibilidade de
o Ministério da Saúde fornecer registros provisórios
para que esses médicos formados no exterior possam
atuar no Brasil. Assim, nenhum deles precisará ficar
à espera de uma definição dos Conselhos Regionais
de Medicina.
Com as autorizações provisórias, já temos 680
médicos a mais em condições de trabalhar. Entre eles,
196 que aguardavam a emissão de documentos pelos
Conselhos Regionais de Medicina. Como o objetivo do
programa é exclusivamente atender a demanda por
médicos, profissionais que obtiverem a autorização
provisória, válida por três anos, só poderão atender
na unidade de saúde para onde foram designados,
ou seja, o trabalho estará restrito à Atenção Básica
na rede pública.
Quero destacar, aqui, a formação desses médicos. São homens e mulheres tecnicamente aptos a
cumprir missão de tanta importância. Mais ainda, são
profissionais com uma formação humanista sólida e
que chegam com uma forte disposição para trabalhar.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, apenas durante
o mês de setembro, foram 320 mil consultas realizadas a mais por esse programa. Só os pacientes que
receberam atendimento e foram até as farmácias do
Programa Farmácia Popular com receitas emitidas
pelos profissionais vinculados a esse programa foram
mais de 13 mil.
Eu tive oportunidade, no domingo, de, recebendo
médicos cubanos em Recife, ver aquela que, naquele
momento, foi escolhida pelos próprios médicos cubanos para ser a porta-voz de todos eles, a médica Marilin Arias Rojas, que, respondendo a uma pergunta,
disse que não somente tinha formação como médica
generalista e que já havia trabalhado em vários países como tinha mestrado na área do atendimento à
Atenção Básica.
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Portanto, são pessoas preparadas, diferentemente do que se tentou passar à população durante
a discussão da Medida Provisória.
Temos também, com esse programa, a preocupação com o médio e o longo prazo. O Governo, ao
propor o Mais Médicos, propôs também medidas para
a ampliação e a qualificação da formação médica no
Brasil. Teremos mais faculdades de Medicina abertas,
mais vagas nas faculdades que já existem e a possibilidade da formação de especialistas, em que todos
os médicos formados terão direito à especialização
por meio da residência médica, porque nós também
temos carência de médicos especialistas.
Portanto, esse relatório, elaborado pelo nobre
Deputado Rogério Carvalho, apoiado pelo Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, que vem realizando um
trabalho elogiado não somente por brasileiros como
também por autoridades internacionais, por procurar
garantir, especialmente ao povo pobre, acesso ao
sistema de saúde, com a aprovação da proposta, vai
garantir que as medidas de curto, médio e longo prazo
sejam implementadas.
Além do mais, o trabalho realizado pelo Deputado
Rogério Carvalho prevê que haja uma maior participação na formação da experiência na área da Atenção
Básica. O período chamado de Internato, correspondente a um ano no último ano no curso de Medicina, terá que ter obrigatoriamente 30% das atividades
executadas no Sistema Único de Saúde na área de
emergência e de Atenção Básica. Além do mais, para
o acesso à Residência, todos os profissionais terão
um ano ou dois na área do atendimento em Medicina
Geral da Família e da Comunidade para terem acesso
a cada uma das especializações.
Pois bem, o objetivo do Governo é garantir aos
mais de 150 milhões de brasileiros que usam exclusivamente o SUS a oportunidade de um atendimento de
qualidade, que chegue a todos. O importante de tudo
isso é que o Nordeste e o Norte, áreas mais pobres e
mais sofridas, serão muito bem aquinhoadas com essa
participação. E o mais importante, o Ministro Padilha
anunciou, domingo, em Recife, que, até o final de março do próximo ano, o Governo Federal terá garantido
ao povo brasileiro o atendimento de toda a demanda
apresentada pelas prefeituras do Brasil para a ocupação das vagas existentes de médicos.
Portanto, o número de médicos trabalhando em
áreas de difícil acesso, nas pequenas cidades do interior e na periferia das grandes cidades será de mais
de 13 mil.
Eu não poderia aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, diante da magnitude desse problema, deixar, mais uma vez, de registrar tudo o que está sendo
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feito por este Governo para melhorar a vida do povo
brasileiro. Diferentemente do que diz a oposição, muitas vezes aos brados, que o Governo pouco tem feito
pelo povo brasileiro, é o povo que responde a essas
críticas. É o povo que tem a capacidade de avaliar o
quanto avançamos ao longo dos oito anos do governo
Lula e, agora, de mais três da Presidente Dilma. Somos um país com credibilidade internacional, um país
com inflação controlada, um país com equilíbrio fiscal,
um país com redução de desigualdades, um país que
tem conseguido crescer quando as maiores potências
econômicas do mundo veem seu futuro comprometido
pela recessão, pelo desemprego e pela ampliação da
pobreza, um aís que investe na infraestrutura, um País
que, diferentemente daquele governado pela oposição,
traz estrangeiros para atender a população na área
da saúde, enquanto eles traziam para cá técnicos do
FMI para dizer como a economia do Brasil deveria ser
administrada e conduzida.
Pois bem, o povo brasileiro sabe que temos um
grande Governo, o povo brasileiro sabe que precisamos
continuar esse projeto, que só tem trazido benefícios ao
País, mas o povo brasileiro sabe que temos que fazer
mais. E quem tem a competência e a capacidade para
fazer mais é quem conhece o Brasil, é quem já mudou
o Brasil, é quem vem fazendo uma verdadeira revolução democrática pelo voto para fazer do nosso País
um país que nos orgulha a todos, com a autoestima
do povo elevada, com a democracia imperando, com
a liberdade de expressão garantida para toda a população, especialmente para aqueles que, muitas vezes,
até de maneira selvagem, criticam o nosso Governo.
Este é o Governo que o povo brasileiro respeita,
com um projeto que vai nos conduzir para uma nova
realidade, para um novo país, para uma nova história.
É importante lembrar que são 12 anos, agora 13, num
universo de 513 anos de opressão, de exploração do
povo, de desigualdade e de sofrimento.
Por isso, esses 13 anos representam muito para
a história deste País, representam a inclusão social,
representam a eliminação da miséria, representam a
possibilidade de o povo mais pobre, mais humilde deste
País, pela primeira vez, ter oportunidade.
Nós, com muito orgulho, fazemos parte deste
projeto; nós, com muita crença no futuro deste País,
contribuímos e continuaremos a contribuir para que
esse projeto dê certo. E o Congresso Nacional, especialmente o Senado, tem tido uma participação decisiva
para isso. E não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que,
ao final do quarto ano do Governo da Presidenta Dilma,
teremos ainda muito para comemorar, teremos ainda
mais felicidade e mais alegria para o nosso povo e, acima de tudo, mais esperança para a nossa população.
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Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado a todos os Senadores e a todas
as Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador
Humberto Costa, que, com muita competência, foi Ministro e Líder da nossa Bancada, defendendo e destacando o trabalho da Presidente Dilma, que iniciou com
o Presidente Lula. Meus cumprimentos.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, pelo tempo
necessário, também, ao seu pronunciamento.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nobres Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV
Senado, sabemos que, já neste horário mais avançado, o plenário não conta com a numerosa presença
de Senadores que contava na manhã de hoje, quando
se fez aqui uma sessão solene para comemorar os 25
anos da Constituição. Mas, sem dúvida, os Senadores que aqui se fazem presentes e que dispensam ao
nosso pronunciamento as atenções devem merecer,
antecipadamente, os meus agradecimentos. Certamente, os demais que se encontram ainda nas dependências da Casa vão ouvir as minhas palavras e
tomarão conhecimento da razão da minha presença
na tribuna nesta noite.
Tenho ocupado esta tribuna com regularidade
para defender o Estado que represento, o Estado de
Santa Catarina, e para cobrar o cumprimento dos compromissos do Governo Federal com os catarinenses.
Lamentavelmente, essa cobrança não tem surtido
efeito, o efeito desejado.
O Palácio do Planalto, em relação à Santa Catarina, tem atuado com muito discurso e pouca ação.
Hoje, Sr. Presidente, estou aqui para falar sobre
mais um tema que é muito caro para Santa Catarina.
Venho aqui para enaltecer a obra de um ilustre catarinense e assim contribuir para a valorização da cultura
no Brasil. Estou aqui para, em nome de todos os catarinenses, reverenciar Willy Zumblick, um dos maiores
artistas plásticos brasileiros de todos os tempos! Até
26 de setembro de 2014, portanto até o ano que vem,
nós estaremos comemorando, em Santa Catarina, o
centenário do nascimento de Willy Zumblick, incontestavelmente o maior artista catarinense do século XX.
Os críticos de arte que se debruçam sobre o
trabalho de Zumblick são unânimes em apontar a genialidade, a extrema qualidade artística de suas obras.
Qualquer um de nós, mesmo não sendo um profundo conhecedor das artes, irá se impressionar com a
luminosidade de suas telas, irá se emocionar com a
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doçura de seus personagens, irá se arrepiar com a intensidade do momento que Zumblick capta em cada
uma de suas obras.
Tivesse Zumblick deixado sua querida Tubarão,
sua cidade natal, e se deslocado para o Rio de Janeiro ou São Paulo, atendendo aos muitos convites que
recebeu, ele certamente teria se tornado muito mais
famoso. Teria se tornado conhecido no Brasil inteiro, e
até internacionalmente. Teria tido sucesso comercial.
Teria levado uma vida de celebridade.
Mas não era isso que ele buscava da vida. Ele
buscava ser um homem de bem, um pai de família,
conquistar o verdadeiro amor. Teve sucesso em todos
esses seus propósitos.
Foi casado com sua amada Célia, sua musa inspiradora, por 68 anos. Teve cinco filhos, entre eles o
meu fraternal amigo Raimundo Zumblick, ex-reitor e
professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, a nossa querida Udesc.
Willy Zumblick foi um cidadão respeitado e admirado por toda a sociedade tubaronense. Sempre foi ativo
nas causas sociais, e chegou a concorrer ao cargo de
prefeito, numa candidatura-protesto, usando sua fama
como artista para denunciar os problemas da cidade,
que se arrastavam sem solução e precisavam de atenções do serviço público e dos dirigentes municipais.
Willy Zumblick nunca buscou o retorno financeiro por sua arte. Sustentava a família com o ofício de
relojoeiro, que aprendeu do pai, um imigrante alemão.
Ainda assim, dedicava-se com afinco à sua arte. Em
sua profícua produção, ultrapassou a marca de 1200
obras – hoje, inclusive, obras que se encontram no
mercado e que têm um valor muito alto do ponto de
vista comercial. Certamente, Willy Zumblick, se vivo
estivesse, teria um grande susto ao conhecer a que
preço chegam suas obras no mercado das artes, tanto
de Santa Catarina, quanto do Brasil.
Os temas da maioria de suas obras expressavam o incondicional amor de Willy Zumblick por Santa Catarina, por suas histórias e tradições: a bandeira
do divino, o boi de mamão, os personagens históricos
e populares catarinenses. Além de pinturas, produziu
retratos, carrancas, monumentos e murais, ilustrou livros e também elaborou contos.
Ele próprio escreveu um livro, cujo título é Entre
Penas e Pincéis, onde narra histórias de sua arte. Foi
biografado por Lélia Nunes, uma ilustre catarinense,
no livro Zumblick – Uma História de Vida e Arte, e teve
seu trabalho celebrado no livro A Arte de Zumblick, escrito por Volnei Martins Bez, Valmiré Rocha dos Santos
e Carlos Rocha.
Parte de suas obras estão expostas no Museu
Willy Zumblick e no Museu da Unisul, Universidade do
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Sul de Santa Catarina, ambos na cidade de Tubarão.
Outras 1200 obras de Zumblick estão catalogadas na
publicação Zumblick para Sempre, um trabalho de
valor inestimável.
Faleceu em 2008, aos 94 anos, deixando-nos
uma obra tão rica, tão bela e tão original, que é uma
verdadeira lástima não ser conhecida por todos os brasileiros. As comemorações do centenário de Zumblick
são uma oportunidade para mitigar essa situação. Os
correios lançaram três selos comemorativos e um carimbo com obras de Zumblick. Em Santa Catarina, as
homenagens se sucedem. Será até mesmo enredo de
uma das escolas de samba que desfilam no carnaval
de Florianópolis do ano que vem, e que certamente
vale a pena ser visitado e visto por todos aqueles que
puderem se deslocar para Santa Catarina na oportunidade devida.
No entanto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
qualquer homenagem será insuficiente diante do gênio,
do talento, da estatura do artista que foi Willy Zumblick. Com este meu singelo pronunciamento, pretendo
apenas fazer ecoar um pouco mais o nome desse artista único, e quem sabe despertar a curiosidade de
alguns brasileiros de outros Estados, e também de
alguns jovens catarinenses ainda não familiarizados
com sua obra.
Com a internet, o universo fantástico de Zumblick
está apenas a alguns cliques de cada um de nós. Vale
a pena conhecer. E quem conhecer certamente concordará que o catarinense Willy Zumblick é um dos maiores artistas plásticos brasileiros de todos os tempos.
Muito obrigado, e com certeza esta Casa, que é
guardiã da democracia, que comemora o aniversário
de uma Constituição, como aconteceu hoje, que aborda
os temas de interesse nacional, que defende a soberania do Estado, que luta pela cidadania e pelos direitos
dos brasileiros, que defende aqueles que mais precisam, que denuncia as irregularidades, também deve
cumprir o seu papel, enaltecendo a figura de grandes
brasileiros que se destacam e se destacaram nas mais
diversas atividades, sejam elas da política, da Administração Pública, da iniciativa privada, do esporte e,
por que não dizer, também das artes, como é o caso
de Willy Zumblick, esse ilustre catarinense?
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Paulo Bauer.
De imediato, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Prezado Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim; prezada Senadora Ana Amélia, eu gostaria de
aqui expressar a minha preocupação com a violência
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que está ocorrendo na minha São Paulo. Infelizmente,
nesses últimos dias, houve algumas manifestações
caracterizadas por atos de violência, de desrespeito a
diversas pessoas, com destruição de veículos...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Um instante, Senador Suplicy.
Enquanto a Senadora Ana Amélia está no plenário –
e temos de ter no mínimo três Senadores –, permita-me que eu leia rapidamente um ofício. Desculpe-me.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência designou, como
membro titular, o Deputado Júnior Coimbra, em substituição ao Deputado Danilo Forte, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória 623, de 2013, conforme Ofício 1.316, de
2013, da liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o Ofício:
Of./GAB/I/nº 1.316
Brasília, 29 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Júnior Coimbra passa a integrar, na qualidade de titular,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 623/2013, que “Altera a Lei nº
12.844, de 19 de julho de 2013, para dispor sobre operações de crédito rural relativas a empreendimentos
localizados na área de abrangência da Superintendências Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
em substituição ao Deputado Danilo Forte.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Presidente Paulo Paim, algumas manifestações são importantes para que o povo brasileiro
possa expressar, a cada momento, os seus sentimentos.
Ainda hoje, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Senado Federal, ao falar dos 25 anos da
Constituinte, e depois no belo pronunciamento que fez
na Câmara dos Deputados na tarde de hoje, lembrou
também do seu tempo de constituinte, da sua convivência, do quanto aqui aprendeu a dialogar com pessoas que pensavam de outras formas, inclusive alguns
adversários e críticos de muito do que o Partido dos
Trabalhadores defendia. Mas ele aqui expressou o quão
importante é que pessoas que divirjam dialoguem e o
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quanto é importante, em meio às divergências, dialogar, conversar, até que se chegue a proposições que
possam ser aceitas por todos os lados.
É muito importante para o Brasil que, diante de
situações de grandes dificuldades como aquelas que
caracterizaram o País quando vivíamos sob o regime
militar, as pessoas possam expressar os seus anseios,
como pelas Diretas Já, depois também por ética na
política, e que essas manifestações se deem de forma não violenta.
Contudo, causam-me preocupação, e a todos
nós, à própria Presidenta Dilma, ao Presidente Lula,
alguns atos de algumas pessoas, de alguns jovens.
Por exemplo, uma manifestação que se iniciou pacificamente pela tarifa zero no transporte público, que
fazia críticas ao Governador Geraldo Alckmin, acabou
terminando em quebra-quebra, em muita violência. Alguns mascarados que também participavam do protesto
acabaram destruindo um dos principais terminais de
ônibus da capital paulista. Quebraram caixas eletrônicos, catracas, e queimaram ônibus. E eis que, a certa
altura, esses rapazes resolveram espancar o comandante da Polícia Militar Coronel Reynaldo Simões Rossi, responsável por aquela região central. Por pouco,
o Coronel Reynaldo Simões Rossi não foi submetido
a um verdadeiro linchamento, mas houve a proteção
inclusive por parte de seu motorista, que também é da
Polícia Militar e que o levou para o hospital.
Enquanto era levado para a sua viatura e para
o hospital, o próprio Coronel Reynaldo Simões Rossi
disse a todos os seus comandados: “Calma, não deixa
a tropa perder a cabeça. Pede pra ter calma. Segura
a tropa.”
Noventa pessoas acabaram sendo detidas e ainda
estão sendo averiguados a procedência, a causalidade
e os responsáveis por tudo que aconteceu.
A própria Presidenta da República, Dilma Rousseff, expressou a sua solidariedade ao Coronel Reynaldo
Simões Rossi, pois, na sua página na rede social, ela
escreveu que o coronel foi agredido covardemente e
que agredir e depredar não fazem parte da liberdade
de manifestação. A Presidente disse que o Governo
Federal coloca à disposição do Governo de São Paulo
o que ele julgar necessário.
Eu quero aqui revelar que, na tarde do sábado,
telefonei para o Secretário de Segurança do Estado
de São Paulo, Fernando Grella Vieira, para solicitar o
telefone do Coronel Reynaldo Simões Rossi. Ele me
deu o número e eu, então, telefonei para ele e prestei
minha solidariedade a ele e à sua esposa, com quem
conversei. Eu lhe disse que, aqui, da tribuna do Senado – V. Exª é testemunha, Senador Paulo Paim –,
eu tenho conclamado a todos para que sigam sempre
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os exemplos daqueles que propugnaram para que as
grandes lutas pelas causas dos direitos humanos e
pelas causas da realização da justiça, para que se
possa promover efetivo sentimento de fraternidade e
de solidariedade entre todos, sejam sempre caracterizadas pelas formas não violentas. Que todos sigam
as lições de Leon Tolstoi, Mahatma Gandhi e Martin
Luther King Jr para que não haja violência, o que vai
prejudicar a construção de nossa Nação democrática.
É necessário assinalar que o Prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad, por exemplo, o Governador
Geraldo Alckmin e a Presidenta Dilma Rousseff estão
dispostos a abrir as portas de seus respectivos palácios,
da Prefeitura Municipal, do Palácio dos Bandeirantes,
para que todos os movimentos sociais possam dialogar de forma respeitosa, construtiva e democrática.
Eu próprio, como Senador, sinto-me responsável por ser Senador da República. Sempre que me
chamam, normalmente tenho procurado estar ali, nos
locais, para promover o diálogo.
Cito um exemplo. Neste último sábado, tive a
oportunidade de fazer uma visita à área do Instituto
Anchieta Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, perto do
Grajaú, depois do Campo Limpo, para os lados da
Avenida Teotônio Vilela, mas mais distante ainda. E lá,
numa área bastante carente, havia, e há, uma grande
área com uma mata bastante grande, que seria equivalente a inúmeros campos de futebol, onde o Instituto
Anchieta Grajaú vinha, há alguns anos, desenvolvendo um projeto educacional que atende cerca de 600
crianças e jovens, onde há creche para 150 pessoas,
muito bem arquitetada pelo arquiteto Roberto Loeb.
Ali, através de contribuições voluntárias, esse Instituto
Anchieta Grajaú proporciona atividades educacionais
para as crianças e jovens do bairro. Até visitei a creche, a escola, a biblioteca.
Acontece que, nessa grande área, há três meses, houve uma ocupação por aproximadamente 300
famílias. Então, é importante que se possa promover
um diálogo entre essas famílias carentes que ocuparam e estão montando barracos ou casas com tábuas
de madeira e madeirite, fazendo casas muito simples
e assinalando lotes diversos.
Trata-se de uma ocupação por um movimento
social, mas os responsáveis pelo Instituto Anchieta
Grajaú entraram em diálogo com a Prefeitura dizendo
que gostariam que lá fosse desenvolvido um projeto
social, um projeto de habitação, de moradia para famílias relativamente carentes e que seria importante
que esse projeto pudesse ser feito sem a desordem
que hoje está ali havendo e, sobretudo, com um planejamento adequado, com o financiamento adequado para que essas famílias possam ter sua moradia,
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mas também para que possa haver continuidade do
desenvolvimento educacional e cultural daquela área.
Cito esse exemplo porque conversei com os líderes daquele movimento de ocupação, com os responsáveis pelo Instituto Anchieta Grajaú e também
com a Subprefeita Cleide Pandolfi, de Capela do Socorro, que nos acompanhou. Inclusive, escrevi ao Prefeito Fernando Haddad, ao Secretário de Habitação,
Floriano, e ao Secretário João Antônio, da Prefeitura
Municipal, sugerindo um diálogo construtivo entre todas as partes para que não surjam, depois, incidentes advindos de um verdadeiro conflito social, como
aconteceu, por exemplo, por ocasião da reintegração
daquela área do Pinheirinho, em São José dos Campos, em janeiro de 2012.
Menciono esse episódio para dizer que me coloco à disposição dos manifestantes para ajudá-los
no diálogo com as autoridades do governo municipal,
do governo estadual e do governo da União para promover o melhor entendimento, mas de maneira a não
precipitar ações como aquelas que preocuparam toda
a população de São Paulo nestes últimas dias.
Estamos vendo, em nossos jornais, “Protesto em
São Paulo tem incêndios e saques; Polícia prende 90”,
como reporta a Folha de S.Paulo hoje, na primeira página, com esta foto de um ônibus sendo incendiado.
No jornal O Estado de S. Paulo aqui está também:
“Ato contra a morte de jovem fecha Fernão [Dias] e faz
Estado pedir cooperação federal”. O Governador Geraldo Alckmin estava preocupado com o protesto na região
de Jaçanã, de Guarulhos, próximo da Rodovia Fernão
Dias e da Rodovia Presidente Dutra, depois de caminhões terem sido saqueados e incendiados na altura
do quilômetro 86 e a rodovia ter sido interditada nos
dois sentidos, com vias e lojas depredadas no entorno
da rodovia, deixando um rastro de destruição. Balas
de borracha e bombas de efeito moral foram usadas
pela PM para conter vândalos e vários veículos foram
incendiados ontem para bloquear o trânsito.
É importante que o Ministro da Justiça, que o
Governo da Presidenta da Dilma esteja em sintonia e
cooperação com a Secretaria de Segurança e com o
Governador Geraldo Alckmin, mas é importante que
venham todos a refletir sobre esses atos de violência,
prezado Deputado Mendes Thame, para que essa
energia seja colocada em outra direção.
Nós podemos dialogar com esses jovens. Coloco-me, Senador Paulo Paim, à disposição para, sendo
chamado, ir ao encontro deles. Se os chamados Black
Blocks quiserem conversar comigo, coloco-me à disposição, antes que ocorram mais cenas dessa natureza.
Quero dizer, inclusive, que, quando houve esse
episódio, com 90 pessoas presas após a agressão do
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Coronel Reynaldo Simões Rossi, eu recebi, em casa,
por volta de uma hora ou uma e meia da manhã, telefonemas para assegurar que ali, no 1º Distrito Policial,
onde estavam mais de 80 presos, os detidos pudessem
ser acompanhados por advogados.
Telefonei para o 1º Distrito Policial e um advogado
da OAB me assegurou que estava acompanhando os
detidos e lhes prestando a devida assistência.
Mas é muito melhor que possamos promover
um dialogo sensato e que possam essas manifestações... Obviamente, o direito de manifestação, de realizar passeatas, de protestar é assegurado por nossa
Constituição, mas quebrar coisas, veículos, destruir
instalações do Poder Público ou da iniciativa privada
não são direitos protegidos por nossa Constituição.
Por mais que, em nosso País, as pessoas tenham
críticas a quem quer que seja, inclusive a todos nós
que, pela nossa Constituição, obedecendo às regras
hoje vigentes, fomos eleitos para representar o povo
no Executivo municipal, estadual, federal ou no Parlamento, se elas desejam que haja uma melhor representação – e isto é mais do que justo; haverá eleições
em outubro próximo –, se, como o Presidente Lula
ressaltou hoje, são críticos daqueles que estão na
vida política, então organizem-se para estar na vida
política e expressar os seus desejos. Se avaliam que
o processo de eleição precisa ser aperfeiçoado, com
o que nós concordamos, então vamos aqui transmitir
aos Deputados e Senadores o quão importante isso é.
Por exemplo, eu gostaria de ter aprovado no
Senado – não conseguimos dessa vez – a proibição
de contribuições de pessoas jurídicas ou das empresas para partidos políticos e candidatos. Gostaria que
houvesse um limite para que a contribuição de cada
pessoa física fosse, por pleito, de um máximo, digamos, de R$1.700.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Gostaria que – e apresentei projeto neste
sentido – pudesse haver total transparência na revelação das contribuições de toda natureza para cada
partido, cada candidato, cada coligação, e que, digamos, dia 15 de agosto, 15 de setembro e no primeiro
sábado antes das eleições, pudessem…
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Senador Eduardo Suplicy, permita,
antes que o Deputado Mendes Thame saia, acompanhado do nobre Senador Aécio Neves, que eu dê
este testemunho: eu tive alegria de ser Deputado ao
lado dele. É um grande Deputado, e a seriedade de
seu trabalho faço questão de registrar aqui na tribuna
do Senado.
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É um orgulho vê-lo aqui, no Senado, ao lado do
Senador Aécio Neves.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Senador Aécio Neves, permita que
eu também faça aqui a saudação, como o Presidente Paulo Paim, ao Deputado Mendes Thame, que foi
Prefeito de Piracicaba. Nós estivemos, inclusive, interagindo quando foi aprovado o projeto na Câmara dos
Deputados, que tramitou na Comissão de Assuntos
Econômicos. Eu procurei colaborar com ele para que
também o Senado votasse o projeto de grande interesse público que ele apresentou. Então, quero apenas
registrar o espírito de cooperação que temos tido na
vida pública brasileira.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB-MG) –
V. Exª me permite?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Claro, Senador Aécio Neves.
O Sr. Aécio Neves (Bloco Minoria/PSDB-MG) –
Não poderia me omitir num assunto que me cala tão
forte. Eu conheci o Deputado Mendes Thame quando
Constituinte – e fomos ambos Constituintes. E poucos
homens públicos construíram uma trajetória tão reta,
tão inquestionável do ponto de vista dos seus compromissos públicos com São Paulo e com o Brasil. E, hoje,
eu tenho, Presidente Paim, Senador Suplicy, a alegria,
o privilégio de tê-lo como meu companheiro na direção
nacional do meu Partido, o PSDB. Mendes Thame é o
Secretário-Geral do Partido que tenho a honra, hoje,
de presidir e é o companheiro de todas as horas na
busca da construção de um projeto para o País. Então, a presença dele num momento de homenagens,
num momento em que ambas as Casas do Congresso Nacional homenageiam a nossa Constituição, em
parte através daqueles que tiveram ali o privilégio de
dela participar – ambos fomos aqui hoje homenageados –, essa homenagem também deve ser estendida,
com absoluta justiça, ao Deputado Mendes Thame,
que honra a vida pública brasileira. Ele se coloca hoje
como um parlamentar, como um homem público acima até dos partidos políticos, alguém sempre pronto
para o diálogo, alguém sempre pronto a prestar a sua
contribuição e com extraordinária e rara experiência.
Portanto, essa homenagem que V. Exªs fazem ao Deputado Mendes Thame podem ter certeza de que a
fazem a todos nós que acreditamos na política como
instrumento de transformação da vida das pessoas.
Portanto, Mendes Thame, é um orgulho enorme tê-lo
na Secretaria-Geral do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Muito bem, Senador. Se dependesse
de mim, ele usaria a palavra; como não dá, que as suas
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palavras sejam as nossas palavras de homenagem ao
Deputado Mendes Thame, grande Constituinte de 1988.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Muito bem.
Assim, Presidente Paulo Paim, eu renovo aqui
o apelo a todos os manifestantes, aos movimentos
sociais, colocando-me à disposição deles, para dialogarmos a fim de propor que não usem das formas de
violência, de destruição, uma vez que há formas muito
mais eficazes para expressar o seu sentimento. Há, na
história, exemplos notáveis de pessoas que conseguiram, pelo uso da não violência, alcançar anseios maiores para o seu povo, e é importante que venhamos a
refletir sobre isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Senador Suplicy, antes de V. Exª
terminar, permita-me registrar – e até dei um tempinho
a mais a V. Exª – que o que eu recebi aqui é assustador, e não sei se V. Exª está sabendo.
Vereador de Piraí, Rio de Janeiro, teria dito ontem, da tribuna da Câmara, que pobre tem que morrer,
tem que virar comida para peixe e que ele, enfim, não
entende por que os pobres vivem, insistem em viver.
Veja que essa expressão é uma violência tão grande
quanto essa a que V. Exª se refere, a desses mascarados que não assumem a sua responsabilidade.
Então, quero aqui, neste momento em que V. Exª
fala sobre violência, dizer a minha indignação quanto
a isso que estou lendo aqui.
Não estou lendo tudo – é mais grave ainda – o
que disse esse Vereador de Piraí, Rio de Janeiro. É
lamentável que existam ainda homens públicos que
se portem dessa forma covarde, agredindo os pobres
e dizendo que eles têm que morrer e virar comida
para peixe.
Como V. Exª defende tanto essa causa do combate à miséria e à pobreza, eu achei que devia fazer
esse registro neste momento. As pessoas insistiam
que eu deveria fazer esta colocação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Eu agradeço o registro de V. Exª, essa
observação. Ouvi hoje quando a rádio CBN reproduziu
essas palavras do Vereador de Piraí, que, inclusive,
disse que os mendigos e pessoas carentes...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Deviam morrer e virar comida para
peixe. Estou lendo aqui.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – ... deveriam se tornar comida para peixe...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – E não deveriam ter direito a voto.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – ... e não deveriam ter direito ao voto.
Eu quero transmitir a esse Vereador de Piraí que
ele deveria considerar que ele, como todos os brasileiros, deve ter o direito inalienável de participar da
riqueza comum de nossa Nação.
Muitas vezes uma pessoa não tem oportunidade de acesso à educação e até mesmo de bem se
alimentar, e de, por exemplo, freqüentar a escola, por
estar vivendo nas ruas ou em casebres, ou em situações de extrema dificuldade, nos mais longínquos rincões de nosso País, em áreas fronteiriças, na Floresta
Amazônica, ou no interior do Rio Grande do Sul ou de
São Paulo. Há pessoas carentes em toda parte, e, se
ele for analisar bem as razões, inclusive em Piraí, vai
observar que a história das pessoas indica caminhos
inteiramente diversos.
Eu tenho convicção de que não há pessoas que
não tenham vontade de realizar ações as mais positivas e construtivas possíveis. É preciso dar a devida
oportunidade a essas pessoas. Tenho certeza.
Gostaria até de transmitir a esse Vereador que,
se ele quiser, eu me disponho a ir a Piraí e expor na
Câmara Municipal de Piraí, para os prefeito, para os
vereadores, o quão importante é assegurar uma renda básica de cidadania, como um direito universal
para todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – V. Exª é muito diplomático. Eu ainda tenho vontade de dizer que quem não tem direito
a votar e ser votado é ele, que deveria até perder o
mandato. Mas V. Exª tem mais diplomacia que eu, que
sou um pouco mais impulsivo. E a vontade é de dizer:
“Olha, você não tem direito a votar nem a ser votado,
devia perder o mandato”. Ele está agredindo o povo
diretamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – V. Exª tem o nome do vereador aí?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT-RS)
– Não tenho; se tivesse, dizia. Infelizmente não tenho
o nome dele.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Pois bem, reitero a minha disposição.
Tenho a certeza de que, quando ele ouvir os argumentos em defesa da renda básica de cidadania; quando
ele refletir que, por exemplo, por mais de três séculos,
milhões de pessoas foram arrancadas da África para
virem trabalhar no Brasil de maneira forçada e contribuir para a acumulação de capital e de riqueza de
tantas famílias, sem receberem qualquer remuneração
que não fosse viverem na senzala e receberem uma
alimentação, fazendo com que os escravos tivessem
uma expectativa de vida um pouco superior a 30 anos
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de idade. Ora, todas essas pessoas que contribuíram
para aumentar a riqueza do País sem ter a devida compensação; mas levando em conta também todas as riquezas existentes até pelas belezas naturais, seja da
cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, seja da Floresta
Amazônica, das Cataratas da Foz do Iguaçu, seja de
todo o ambiente cultural simplesmente fantástico que
existe hoje na cidade de São Paulo, onde você a cada
final de semana e cada dia tem no mínimo trezentas
atividades diferentes que você pode participar, assistir a muitas delas, algumas gratuitas, outras pagas;
como tantas coisas que compõem a riqueza comum
de nossa Nação; que possamos separar uma parcela
da riqueza criada para prover a cada um uma renda
básica. Então, quando ele compreender essas coisas,
ele irá fazer outro pronunciamento.
Eis por que me coloco à disposição, se assim ele
o desejar, de ir a Piraí para persuadi-lo de que há outros
caminhos. Assim como quero persuadir os Black Blocs
a não usarem da violência, quero também persuadir o
Vereador de Piraí a ter outra atitude.
Obrigado, Presidente Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Senador Eduardo Suplicy, tenho que
fazer um rápido registro. Assim, se V. Exª puder assumir aqui por alguns minutos, V. Exª poderá, inclusive,
atendendo a Secretaria, fazer a leitura desse ofício.
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O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT-SP) – O Senado Federal recebeu
as seguintes matérias da Câmara dos Deputados:
– Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2013
– Complementar (nº 238/2013-Complementar, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; dispõe sobre critérios de indexação dos
contratos de refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados e Municípios;
e dá outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 100, de 2013
(nº 4.357/2012, na Casa de origem), de iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que
altera a Lei nº 10.771, de 21 de novembro de
2003, na parte que dispõe sobre a criação de
Procuradorias da República em Municípios no
âmbito do Ministério Público Federal.
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – As matérias vão às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra o Senador
Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Constituinte hoje justamente homenageado,
junto com o Presidente Lula e todos aqueles parlamentares que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, há 25 anos, e, assim, tanto colaboraram para
que tivéssemos a Constituição Cidadã, assim chamada
e qualificada tão bem pelo Presidente da Constituinte,
Ulysses Guimarães.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy.
Quero fazer três rápidos registros. Primeiro lembrar que, amanhã, nós poderemos votar aqui o chamado Orçamento Impositivo. Uma grande mudança!
Teremos um orçamento de verdade.
Em linhas gerais, a proposta garante a execução
das emendas propostas; a ampla divulgação dos recursos pelos Entes Federados – Estados, Municípios
e Distrito Federal; a obrigatoriedade da execução de
forma isonômica e transparente; a fiscalização quanto
aos resultados e metas. A proposta limita o valor dis-
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ponível para as emendas em 1% da receita corrente
líquida e regula o pagamento de Restos a Pagar.
No último dia 9, a CCJ aprovou o substitutivo do
Senador Eduardo Braga. Sabemos que não é o ideal,
mas é um avanço.
Sr. Presidente, a PEC determina também que
50% do montante destinado às emendas dos Parlamentares terão de ir para a saúde. Isso, para mim, é
muito importante.
Outra alteração ajustada e também importante foi
a permanência da destinação de 15% da receita corrente líquida da União para o financiamento da saúde,
conforme o trabalho do Relator.
Falo isso com a maior tranquilidade, Sr. Presidente, até porque as emendas que disponho como
Senador eu as distribuo de forma igualitária para os
497 Municípios do Rio Grande. Isso tem dado um resultado, no meu entendimento, muito positivo, mostrando
que não estamos fazendo campanha eleitoreira com
dinheiro público, mas, sim, distribuindo a verba a quem
de direito, à população, não importando o número da
população de cada Estado. Todos os Municípios do Rio
Grande recebem, no mínimo, nos últimos anos, algo
em torno de R$250 mil, numa escala permanente de
rodízio que adotei mediante um sistema que coloquei
no meu computador, no sistema do Senado. Inúmeros
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prefeitos, quando me procuram para fazer um pedido,
ficam sabendo, então, que os números já estão no
sistema e recebem.
Então, falo com muita tranquilidade que acho correto que o orçamento tenha de ser impositivo mesmo
e não servir para buscar votos em época de eleições.
Quero também registrar, Sr. Presidente, a importância da procura pelo crédito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que tem aumentado, e isso é
bom. Desde o início do programa, até setembro deste
ano, a Caixa Econômica Federal já beneficiou mais de
um milhão de estudantes. Como todos sabem, o Fies é
destinado à concessão de financiamento a estudantes
regulamente matriculados em cursos superiores, não
gratuitos, mas com avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo MEC.
Com a remodelação do Fies em 2010, a procura
pelo crédito aumentou. A redução de taxas, feita para
beneficiar o estudante de renda mais baixa, permitiu
que, em 2010 e em 2013, quase 600 mil estudantes
custeassem seus estudos pelo banco. Só em termos
de comparação, vale fazer constar que, em 2010, foram
mais ou menos 73 mil estudantes. Em 2012, esse número subiu para algo em torno de 190 mil estudantes.
Neste ano, até setembro, mais de 220 mil estudantes
já estavam com acordos fechados com a Caixa.
Esse avanço no número de estudantes beneficiados com o crédito do Fies me deixa muito contente,
Sr. Presidente. A educação precisa estar ao alcance
de todos!
Quero lembrar aqui o Projeto de Lei nº 53, de
2008, de autoria do ex-Senador Expedito Júnior, que
autoriza a repactuação de contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, para
facilitar o pagamento das dívidas assumidas pelos
estudantes. Eu tive a honra de relatar esse projeto na
Comissão de Educação e, além de confirmar o projeto do ex-Senador Expedito, sugeri duas emendas de
redação, para aperfeiçoar o texto e garantir uma negociação tranquila para aqueles estudantes que estavam
em atraso com o Fies.
Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que recebi um
documento sobre o Geap. Pediu-me esse senhor que
fizesse um registro em plenário e o farei neste momento.
Já tive a oportunidade, não faz muito tempo, de
me pronunciar sobre a situação precária em que, muitas
vezes, estão os usuários de planos de saúde no Brasil. Naquela ocasião, chamei a atenção para a grande
insegurança em que estão esses usuários, sobretudo os de planos coletivos, que sofrem com reajustes
exorbitantes, muito além da inflação, enquanto o idoso
aposentado só tem o reajuste do seu salário baseado
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na inflação, principalmente aquele que ganha mais
do que um salário. E é esse que tem plano de saúde.
Sr. Presidente, não é raro, de fato, que uma operadora de plano de saúde só garanta o acesso do
segurado ao tratamento de que precisa após um processo judicial ou que rescinda o contrato justo quando
a pessoa mais necessita. Hoje, voltamos ao tema, Sr.
Presidente, porque entendemos que é fundamental
que se faça uma avaliação profunda, uma fiscalização, e que se punam os planos de saúde que não
respeitam o contrato feito com o usuário, com aquele
que mais precisa, quando ele está em situação débil,
ou seja, doente.
O Geap, como se sabe, tem suas origens na
instituição, em 1945, da Assistência Patronal no contexto do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários (Iapi). Inicialmente restrita ao Iapi, essa
Assistência foi, nos anos 60, com a criação do INPS,
estendida a todos os estatutários do novo instituto, ou
seja, a todos os servidores dos antigos IAPs.
Ao longo dos anos, podemos lembrar aqui a década de 70, consolida-se o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), inclusive, com
a criação, em 1973, do então denominado Fundo de
Assistência Patronal. É para gerir esse Fundo que é
criado, em 1989, o Grupo Executivo de Assistência
Patronal (Geap), cujo nome permanece vinculado à
Fundação de Seguridade Social, criada no ano seguinte, em 1990, como fundação de direito privado, para
administrar a assistência à saúde dos servidores dos
órgãos do Sinpas.
O Geap é, assim, a legítima sucessora da antiga
Assistência Patronal. Hoje, com mais de 600 mil associados, quase metade deles com mais de 60 anos, é a
principal operadora de planos de saúde do funcionalismo público federal. Aí vem o problema, Sr. Presidente.
No entanto, sua situação não é das melhores. Desde
março deste ano, como se sabe, o Geap encontra-se
sob intervenção, dadas as enormes dificuldades administrativas e financeiras que enfrenta, dificuldades
cujas raízes são múltiplas e complexas, passando
não apenas por questões de gestão e de governança,
mas também por questões legais e jurídicas que ainda
aguardam solução.
O estopim da crise atual, Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, para além de eventuais
problemas de gestão, foi um Acórdão do Tribunal de
Contas da União publicado em 2004, que afirmava que
apenas os quatro órgãos considerados “patrocinadores
originários” do Geap – ou seja, os Ministérios da Saúde e da Previdência, o INSS e a Dataprev – poderiam
manter convênios com a entidade sem a necessidade
de licitação.
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As conclusões desse acórdão, alvo de vários
mandados de segurança, foram finalmente confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal em março deste
ano, e essa confirmação foi a gota d’água que levou
à intervenção na entidade, já então com uma dívida
que beirava os R$300 milhões.
No entanto, Sr. Presidente, a intervenção, mesmo se bem sucedida no que se refere ao saneamento
administrativo e financeiro da empresa, não tem o condão de resolver definitivamente o problema do Geap,
se as razões que levaram às decisões do TCU e do
STF permanecerem.
Há, portanto, a necessidade de outro tipo de intervenção, desta vez legislativa, para que o problema
seja definitivamente sanado. É preciso definir adequadamente a questão jurídica e legal, de modo que a
questão sobre a legitimidade dos convênios firmados
pelo Geap com órgãos públicos que não os “patrocinadores originários” fique dirimida.
É nesse sentido que, ainda em 2012, foi apresentada na Câmara a PEC nº 214, de 2012, que passou
a ser conhecida como a PEC do Geap.
Como vemos, Sr. Presidente, a situação é grave.
Com essa PEC, pelo menos, a intenção é a de que as
dúvidas a respeito da possibilidade de que os serviços
de saúde suplementar sejam prestados aos servidores
públicos por meio de entidades de autogestão como o
Geap sejam finalmente dissolvidas, eliminando-se as
incertezas que têm surgido em função das disputas
administrativas e judiciais que aqui lembrei, embora
rapidamente.
Sr. Presidente, a situação, de fato, é grave. Temos
aqui de lembrar que a PEC nº 214, de 2012, já teve
parecer favorável aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara e continua
sua tramitação naquela Casa.
Complementarmente, outra iniciativa legislativa
dos Deputados deu origem ao Projeto de Lei nº 5.265,
de 2013, que prevê alteração na Lei nº 8.666, instituindo
nova hipótese de dispensa de licitação que contemple
o caso das entidades que administrem planos de saúde de autogestão sem fins lucrativos.
Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que a proposição aguarda parecer agora na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público daquela Casa.
O mais importante disso tudo, para além das
questões administrativas, financeiras e legais, é naturalmente a situação dos servidores que são os segurados do Geap. Seja como for, o bem-estar dessas
pessoas tem de figurar em primeiríssimo lugar entre
as nossas preocupações.
Não nos esqueçamos, sobretudo, de que quase
metade dos segurados do Geap tem mais de 60 anos,
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faixa etária que tem mais dificuldades para encontrar
no mercado oferta de seguro de saúde com preços
acessíveis. Pelo contrário, os planos de saúde, de forma incrível ou mesmo absurda, no meu entendimento,
cobram um valor muito maior para quem tem mais de
60 anos, quando o Estatuto do Idoso, por nós apresentado e aprovado – foi sancionada a lei há dez anos
–, diz que não pode haver discriminação por idade em
matéria de plano de saúde.
Já houve casos de extinção de convênios após a
decisão do Supremo Tribunal Federal, com grave prejuízo aos servidores, que podem acabar tendo aumento
de custo da ordem de mais de 70%.
Sr. Presidente, enquanto se arrastam essas incertezas, o futuro do Geap vai se tornando cada vez mais
sombrio. A rede de credenciados vem diminuindo; os
órgãos que tinham convênio vão desaparecendo; os
problemas com atendimento vão se acumulando; e os
segurados ficam sem assistência alguma.
Segundo dados da ANS, o índice de reclamações
contra o Geap atingiu 2,43 pontos em agosto deste ano,
bem acima do índice médio das operadoras de mesmo
porte, que foi de 1,14, ou seja, mais do que o dobro.
Enfim, Sr. Presidente, entendo que temos de fazer
a nossa parte com celeridade e com seriedade, sob
pena de vermos agravar o sofrimento de milhares e
milhares de pessoas. Tenho a certeza de que o Parlamento assumirá sua responsabilidade, até porque tem
competência e também sensibilidade para realizar a
contento essa tarefa.
Sr. Presidente, considere na íntegra o meu pronunciamento devido, naturalmente, ao nosso tempo.
Já são 20h11. Fiz um resumo da situação do Geap,
apostando na possibilidade de que a Casa possa, mediante PEC e projeto de lei, resolver essa questão que
atinge o Geap e também outras entidades que têm sua
vida e sua história vinculadas aos planos de saúde.
Considere-o na íntegra. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Paulo
Paim, V. Exª chamou, há pouco, a atenção para o caso
do Vereador de Piraí. Eu pedi a gentileza de a Secretaria da Mesa e a minha assessoria obterem o nome.
Trata-se do Senador José Paulo Carvalho de Oliveira...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Vereador!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Trata-se do Vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, conhecido como Russo, do PTB, de
Piraí, no Rio de Janeiro.
Essa declaração foi feita em 8 de outubro, após
os Vereadores assistirem a uma apresentação que comemorava os 25 anos da Constituição de 1988. Vou
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mencionar as palavras dele, para que possam merecer,
acredito, uma reflexão da parte de V. Exª e de minha
parte. Acho que se trata de um assunto que merece
até que façamos uma recomendação didática a ele e
aos que porventura pensem como ele. Ele disse:
Mendigo não tem de votar. Mendigo não faz
nada na vida. Não tem de tomar atitude nenhuma. Aliás, acho até que deveria virar ração
para peixe, porque a gente fica trabalhando
igual maluco para esses caras. Eu não dou
nada para mendigo. Não adianta me pedir,
que eu não dou.
Se quiser, vai trabalhar. Eu preciso trabalhar,
eu levanto cedo para trabalhar, por que mendigo tem que votar?
Questionou o Vereador José Paulo Carvalho de
Oliveira, para também tocar em outros assuntos polêmicos, criticando o fato de a pena de morte não ser
prevista pela legislação brasileira. Abrindo aspas:
Quando acabaram com a pena de morte, eu
achei uma pena isso. Deveria haver pena de
morte. ‘Ah, vai matar inocente’. Não vai. Ainda
que matasse, ia morrer muito menos inocente
do que morre hoje, porque se um bandido soubesse que ele ia ser morto, com certeza ele
ia pensar mais um pouquinho antes de fazer
as coisas (fecha aspas.).
Ao comentar os novos direitos garantidos após a
promulgação da Constituição, o vereador se disse favorável à censura imposta nos meios de comunicação
durante a ditadura militar. Abrindo aspas:
Fim da censura: eu acho isso ruim. Tem que
ter censura. Tem um programa que passa altas
horas da noite lá, tem um filme lá que pode
passar de qualquer maneira. Eu sei que vai
passar um filme ruim e não vou deixar meu filho ver. Mas nas propagandas de intervalo de
um filme, de uma novela, tem coisas ridículas.
Nas novelas de hoje passam gente transando
escandalosamente na frente de criança. Tem
que ter censura, sim, tem que ter um bom senso. Não pode se liberar tudo na vida, não, tem
que ter censura.
Defendeu o Vereador José Paulo Carvalho de
Oliveira, o Russo, do PTB, lá na sessão, em Piraí, de
comemoração dos 25 anos.
Como V. Exª levantou o tema, acho que ele merece uma reflexão, de fato.
Passo a palavra a V. Exª, para completar a sua
reflexão a respeito. Acho que podemos, até construtivamente, transmitir ao Vereador José Paulo Carvalho
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de Oliveira por que não estamos de acordo com essas
observações.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Primeiro, quero dizer, Senador Suplicy, que a
leitura na íntegra é mais grave do que aquelas frases
que recebi aqui no meu aparelho celular. Mediante os
fatos, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é
quebra de decoro parlamentar. Você pregar publicamente a morte de alguém e dizer que pobre tem que
virar comida para peixe é gravíssimo. Caberia à Câmara de Vereadores, então, entrar com um processo
junto àquela Casa.
Eu também, para não mostrar apenas aqui uma
posição extremada, porque fiquei muito indignado, endosso a posição de V. Exª de, de repente, V. Exª, que
é o autor do projeto de renda mínima, dialogar com
esse – entre aspas – “vereador”, para que ele peça
desculpa ao povo brasileiro pelas afirmações que fez.
Como sabemos, ao longo de nossas vidas, questões como essas deixam todos indignados. Se V. Exª
quiser falar com ele, poderá contribuir no sentido de
que ele peça desculpa ao povo e mande retirar o que
disse, que é grave; muito, muito grave. Se dependesse
de mim, eu acho que a situação mereceria um processo por quebra de decoro parlamentar, porque ele está
pregando o assassinato dos mendigos. Depois, não
sabemos por que, muitas vezes, pessoas pobres, miseráveis aparecem assassinadas ou até mesmo queimadas aqui, no Brasil. É por causa de pessoas como
essas, que incentivam esse tipo de ação criminosa.
Por isso, fica aqui registrada toda a minha indignação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Senador Paulo Paim, acredito que a Presidência do PTB, pela informação na
imprensa, foi instada a prestar esclarecimentos sobre
o assunto. Eles vão fazer isso. Como foi postado um
vídeo no Youtube, na última sexta-feira, com mais de
2 mil visualizações, segundo o G1 postou hoje à tarde, isso tem causado uma reação muito forte entre os
próprios internautas.
“Por que, ao invés de fazer ração para peixe, não
se cria uma política social? Onde estão os agentes sociais do Município? Mendigo também é gente como a
gente. O que deve ser feito é uma reintegração dessas
pessoas à sociedade!” “É lamentável, digno de pena
esse coitado.”
Esses são alguns dos comentários que foram
feitos.
Inclusive, manifestantes previram, nesta tarde,
nesta terça-feira, realizar uma manifestação, chamando
o 29 de Outubro de terça-feira suja. “Vamos todos unidos
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e vestidos de mendigos assistir à sessão da Câmara.
O horário é às 17 horas”, conclama um dos ativistas.
Portanto, essas reações causaram muita indignação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Senador, se me permitir, somente mais uma
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Eu, como membro da Comissão de Direitos
Humanos, levarei essa questão amanhã à Senadora
Ana Rita, e vamos de imediato aprovar lá uma moção
de total repúdio à posição do vereador. Vamos encaminhar, inclusive, os fatos para o Ministério Público, para
que tome também as suas providências.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a PEC 22-A/2013 que trata do
Orçamento Impositivo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tramita no
Congresso Nacional A PEC 22-A, de 2000, que trata
do Orçamento Impositivo, de autoria do já falecido Senador Antônio Carlos Magalhães.
O projeto iniciado no Senado Federal foi à Câmara dos Deputados e agora volta a esta Casa Legislativa para apreciação das alterações promovidas
pelos Deputados.
Em linhas gerais a proposta garante:
• a execução das emendas propostas pelos parlamentares;
• a ampla divulgação dos recursos pelos entes
federados (Estados, Municípios e o Distrito Federal);
• a obrigatoriedade da execução de forma isonômica e transparente;
• a fiscalização quanto aos resultados e metas
obtidos;
• limita o valor disponível para as emendas em
1% da Receita Corrente Liquida; e regula o pagamento
dos Restos a Pagar.
No ultimo dia 9 de outubro foi aprovado na Comissão de Constituição e justiça o substitutivo do senador Eduardo Braga.
Sabemos que o texto da PEC não é o ideal, pois
possui inúmeras falhas que poderiam ser sanadas,
mas acredito ser o consenso entre a maioria.
Diante da manifestação positiva de vários senadores no sentido de garantir mais recursos para a
saúde, motivados pelas inúmeras dificuldades enfren-
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tadas pela população em relação a tratamento médico,
o texto que veio da Câmara sofreu alterações.
A matéria contida na PEC não possui consenso em diversos pontos e a dificuldade de aprovação
provocou um acordo com os lideres da base aliada
da Câmara e do Senado Federal no ultimo dia 22/10.
A PEC determina que 50% do montante destinado às emendas dos parlamentares seja consignado à saúde.
Segundo acordo o valor das emendas será ampliado de 1% para 1.2% da Receita
Corrente Liquida da União, aumentado um pouco
mais o valor previamente fixado.
Vale salientar que hoje cada parlamentar pode
indicar 15 milhões para atender aos interesses de sua
base aliada.
Com a alteração o valor diminuirá para R$ 10,8
milhões se aprovado 1% e R$ 12,8 milhões se convencionado o montante de 1.2% da RCL.
Outra alteração ajustada foi a permanência da
destinação de 15% da Receita Corrente Liquida da
União para o financiamento da saúde, conforme o relator incluiu em seu parecer.
Quero dizer que sou favorável a aprovação da
proposta, apesar de entender que no texto permanecem algumas inconsistências de ordem técnica.
Por fim quero ressaltar que eu divido esse valor
destinado às emendas individuais entre todos os 497
municípios gaúchos, independentemente de greis partidárias e ideologias.
Entendo que esta é uma forma de respeito ao
meu Estado e à minha gente.
Defendo que 50% do montante sejam aplicados
na saúde.
Importante destacar que o Orçamento Impositivo
vai garantir a execução do que foi aprovado, fortalecendo os municípios que hoje sobrevivem com parcos
recursos, com orçamentos apertadíssimos, sem verbas
para investimentos.
Finalmente, lembro que essa proposição vai ao
encontro de uma Proposta de Emenda à Constituição
(PEC 23/2005), de minha autoria, que institui o Orçamento Participativo.
Oportunizando à população a possibilidade de
escolher quais as prioridades da sua comunidade:
saúde, educação, segurança, habitação.....
E ainda o poder de fiscalizar de perto a aplicação
desses projetos.
Nesse momento em que a Constituição Federal
faz 25 anos e em que os movimentos sociais vêm novamente às ruas, é importante rever dispositivos que
venham garantir uma maior e melhor participação da
sociedade.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre estudantes beneficiados com o
FIES.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a procura
pelo crédito do Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES) tem aumentado sensivelmente.
Desde o início do programa até setembro deste
ano, a Caixa Econômica Federal já beneficiou mais de
1 milhão de estudantes.
Como todos sabem, o FIES é destinado à concessão de financiamento a estudantes, regularmente
matriculados em cursos superiores, não gratuitos, com
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.
Srªs e Srs. Senadores, com a remodelação do
FIES, em 2010, a procura pelo crédito aumentou bastante. A redução das taxas, feita para beneficiar os estudantes de renda mais baixa, permitiu que, de 2010
a 2013, quase 590 mil estudantes custeassem seus
estudos pelo banco.
Só em termos de comparação, vale fazer constar
que, em 2010, 72.545 estudantes receberam o crédito.
Em 2012, o número de estudantes que recorreu
ao FIES chegou a mais que o dobro (188.996).
Neste ano, até setembro, mais de 219 mil estudantes já haviam fechado contrato com do Fundo
com a Caixa.
Esse avanço no número de estudantes beneficiados com o crédito do FIES me deixa muito feliz. A
educação precisa estar ao alcance de todos!
Quero lembrar, aqui, o Projeto de Lei 53/2008,
de autoria do ex-senador Expedito Júnior, que autoriza a repactuação de contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior para facilitar
o pagamento das dívidas assumidas pelos estudantes.
Eu tive a honra de ser o relator do projeto na Comissão de Educação e, além de confirmar o projeto do
ex-senador Expedito, sugeri duas emendas de redação
para aperfeiçoar o texto e, meu relatório foi aprovado.
Agora a proposta está em análise na Comissão
de Assuntos Econômicos em caráter terminativo.
Espero que ela seja votada o quanto antes, pois
como eu disse antes, a educação precisa ser colocada
ao alcance de toda nossa gente!
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre plano de saúde GEAP.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tive a
oportunidade, não faz muito tempo, de me pronunciar
sobre a situação precária em que muitas vezes estão
os usuários de planos de saúde no Brasil.
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Naquela ocasião, Senhor Presidente, chamei a
atenção para a grande insegurança em que estão esses
usuários, sobretudo os de planos coletivos, que sofrem
com reajustes exorbitantes, com serviços cada vez
mais minguados e com a arbitrariedade das empresas.
Não é raro, de fato, que uma operadora de planos de saúde só garanta o acesso do segurado ao
tratamento de que precisa após um processo judicial
ou que rescinda contratos justo quando a pessoa mais
necessita.
Hoje volto ao tema, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, para abordar mais especificamente o
caso, bastante preocupante, da GEAP – Fundação de
Seguridade Social.
A GEAP, como sabem, tem suas origens na instituição, em 1945, da Assistência Patronal no contexto
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários – IAPI.
Inicialmente restrita ao IAPI, essa assistência foi,
nos anos 60, com a criação do INPS, estendida a todos os estatutários do novo instituto, ou seja, a todos
os servidores dos antigos IAPs.
Ao longo dos anos 1970, consolida-se o Sistema
Nacional de Previdência e Assistência Social – SINPAS,
inclusive com a criação, em 1973, do então denominado Fundo de Assistência Patronal.
É para gerir esse fundo que é criado, em 1989, o
Grupo Executivo de Assistência Patronal – GEAP, cujo
nome permaneceria vinculado à Fundação de Seguridade Social criada no ano seguinte, em 1990, como
fundação de direito privado, para administrar a assistência à saúde dos servidores dos órgãos do SINPAS.
A GEAP é, assim, a legítima sucessora da antiga
Assistência Patronal. Hoje, com mais de 600 mil associados, quase metade deles com mais de 60 anos,
é a principal operadora de planos de saúde do funcionalismo público federal.
No entanto, Sr. Presidente, sua situação não é das
melhores. Desde março deste ano, como se sabe, a
GEAP encontra-se sob intervenção, dadas as enormes
dificuldades administrativas e financeiras que enfrenta
– dificuldades cujas raízes são múltiplas e complexas,
passando não apenas por questões de gestão e governança, mas também por questões legais e jurídicas
que ainda aguardam solução.
O estopim da crise atual, Senhoras Senadoras,
Senhores Senadores, para além de eventuais problemas de gestão, foi um Acórdão do Tribunal de Contas
da União publicado em 2004, que afirmava que apenas
os quatro órgãos considerados “patrocinadores originários” da GEAP – ou seja, os Ministérios da Saúde
e da Previdência, o INSS e a Dataprev – poderiam
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manter convênios com a entidade sem a necessidade de licitação.
As conclusões desse acórdão, alvo de vários
mandatos de segurança, foram finalmente confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal em março deste
ano – e essa confirmação foi a gota d’água que levou
à intervenção na entidade, já então com uma dívida
que beirava os 300 milhões de reais.
No entanto, Sr. Presidente, a intervenção, mesmo
se bem sucedida no que se refere ao saneamento administrativo e financeiro da empresa, não tem o condão
de resolver definitivamente o problema da GEAP, se
as razões que levaram às decisões do TCU e do STF
permanecerem.
Há, portanto, a necessidade de outro tipo de intervenção, desta vez legislativa, para que o problema
seja definitivamente sanado. É preciso definir adequadamente a questão jurídica e legal, de modo que a
questão sobre a legitimidade dos convênios firmados
pela GEAP com órgãos públicos que não os “patrocinadores originários” fique dirimida.
É nesse sentido que, ainda em 2012, foi apresentada na Câmara dos Deputados uma Proposta de
Emenda à Constituição – a PEC nº 214, de 2012, que
já passou a ser conhecida como a “PEC da GEAP”
–, propondo a alteração do art. 199 da Constituição
Federal para autorizar a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios a firmar convênios ou contratos com entidades fechadas de autogestão em saúde
destinadas a prestar serviços complementares de assistência à saúde para os seus servidores.
Com essa PEC, Senhoras Senadoras, Senhores
Senadores, a intenção é que as dúvidas a respeito da
possibilidade de que serviços de saúde suplementar
sejam prestados aos servidores públicos por meio de
entidades de autogestão, como a GEAP, sejam finalmente dissolvidas, eliminando-se as incertezas que
têm surgido em função das disputas administrativas e
judiciais que evoquei brevemente.
Como bem lembra a justificativa da PEC apresentada na Câmara, os que defendem a legitimidade
da celebração de convênios entre a GEAP e os órgãos
públicos sem a realização de licitação chamam a atenção para o fato de que a operadora, em que pese ser
uma entidade de direito privado, é um órgão fechado
de previdência, sem fins lucrativos, que se enquadra
nos dispositivos legais que preveem assistência ao
servidor público e sua família.
Reconhecem ainda que, ao negar à GEAP a possibilidade de firmar convênios com entidades federais,
o STF estará fechando uma porta para abri-la em favor
das empresas privadas de saúde com as quais a GEAP
não pode disputar mercado, pelo fato de ser entidade
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fechada de assistência à saúde – ou seja, em suma,
a decisão torna inviáveis as entidades de autogestão
em saúde suplementar fechadas e sem fins lucrativos,
constituídas para prestar serviços de assistência exclusivamente aos próprios servidores.
Essa interpretação, contudo, não vigorou no Supremo, de modo que é preciso agora, para reverter a
situação, alterar a Constituição de modo a nela inscrever a possibilidade expressa de que tais entidades
possam celebrar convênios sem ferir a lei e os princípios da administração pública.
A PEC 214/2012 já teve parecer favorável aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara e continua sua tramitação
naquela Casa.
Complementarmente, outra iniciativa legislativa na
Câmara dos Deputados deu origem ao Projeto de Lei
nº 5.265, de 2013, que prevê alteração na Lei nº 8.666,
instituindo nova hipótese de dispensa de licitação, que
contemple o caso das entidades que administrem planos de saúde de autogestão sem fins lucrativos.
A proposição aguarda parecer na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público daquela Casa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o mais
importante disso tudo, para além das questões administrativas, financeiras e legais, é, naturalmente, a situação dos servidores que são segurados pela GEAP.
Seja como for, o bem-estar dessas pessoas tem
de figurar em primeiríssimo lugar entre nossas preocupações.
Não nos esqueçamos, sobretudo, de que quase
a metade dos segurados da GEAP têm mais de 60
anos, faixa etária que tem mais dificuldade em encontrar no mercado oferta de seguros de saúde com
preços acessíveis.
Já houve casos de extinção de convênios após
a decisão do STF, com graves prejuízos para os servidores, que podem acabar tendo aumentos de custos
da ordem de 70%.
Além disso, há casos como o dos servidores que
pertenciam ao INSS – um dos órgãos patrocinadores
originários da GEAP – e foram transferidos, em virtude
da criação da Secretaria da Receita Federal, para o
Ministério da Fazenda – que não é um dos patrocinadores originários e que, portanto, não pode celebrar
convênios com a GEAP sem licitação.
Esses servidores, como os antigos Auditores-Fiscais da Previdência Social, assim como suas famílias, correm o risco de se verem privados de direitos
que adquiriram durante anos – décadas, às vezes – de
vínculo à GEAP.
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Não é aceitável, Senhor Presidente, que todas
essas disputas jurídicas e essas questões administrativas causem prejuízos a milhares de pessoas, e isso em
uma área tão sensível quanto o cuidado com a saúde.
Enquanto se arrastam essas incertezas, o futuro
da GEAP vai se tornando cada vez mais sombrio. A
rede de credenciados vai diminuindo, os órgãos que
tinham convênio vão desaparecendo, os problemas
com atendimento vão se acumulando, e os segurados
ficam sem assistência. Segundo dados da ANS, o índice de reclamações contra a GEAP atingiu 2,43 pontos
em agosto deste ano, bem acima do índice médio das
operadoras de mesmo porte, que foi de 1,14. Esse é
um sinal preocupante – sinal de que a situação está
se deteriorando.
E como administrar a crise presente se o futuro
não oferece perspectivas favoráveis? Como trabalhar
para recuperar uma entidade cujas condições legais
de existência no futuro estão ameaçadas?
Quero concluir, Sr. Presidente, apelando para os
nobres colegas Senadores e Senadoras, assim como
para nossos colegas Deputados e Deputadas, para que
fiquemos atentos, de modo a oferecer com tempestividade as soluções legislativas que o problema exige.
A Justiça já se pronunciou sobre a questão. Resta
agora ajustar nosso marco normativo, de modo a sanar
os problemas legais já identificados.
Temos de fazer nossa parte com celeridade e
seriedade, sob pena de agravar o sofrimento de milhares de pessoas.
Tenho certeza de que este parlamento tem não
só a competência, mas também a sensibilidade para
realizar a contento essa tarefa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 1.257, DE 2013
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face dos problemas
existentes no Plano Integrado de Enfrentamento ao
Crack e outras Drogas e do Programa “Crack, é Possível Vencer”, requeiro sejam prestadas, pelo Exma. Sra.
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, as seguintes informações:
1. Em relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e ao Programa “Crack, é Possível Vencer”:
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a. Qual é o montante que o governo federal
investirá até fins de 2014?
b. Quanto foi efetivamente investido a cada
ano?
c. Qual o valor total dos investimentos federais
já efetuados, e dos que ainda serão realizados, em cada eixo do Programa: prevenção,
cuidado e autoridade?
d. De que forma acontece a pactuação com
Estados, Municípios e Distrito Federal?
e. Qual é a contrapartida de Estados, Municípios e Distrito Federal?
f. Quais as metas a serem alcançadas e que
indicadores são empregados para acompanhar
a evolução do Plano/Programa?
g. Quais são os Ministérios envolvidos e como
se dá a articulação entre eles?
h. Qual é o investimento por Ministério a cada
ano?
2. A pesquisa “Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares nas capitais do
país”, encomendada pela Secretaria Nacional
de Políticas Sobre Drogas (SENAD) à Fiocruz,
estima a existência de 370.000 usuários de
crack e outras formas similares de cocaína
fumada (pasta base, merla e “oxi”) no País.
a. A estimativa do estudo da Fiocruz é compatível com aquela utilizada para dimensionar os
recursos do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e do Programa
“Crack, é Possível Vencer”?
b. O que muda no Plano/Programa após a divulgação dos resultados da pesquisa?
c. Segundo a pesquisa, as capitais da Região
Nordeste foram as que apresentaram o maior
quantitativo de usuários de crack e/ou similares, quando considerado o uso regular dessa
droga: cerca de 150.000 pessoas.
i. A Região Nordeste será priorizada no âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento ao
Crack e outras Drogas e do Programa “Crack,
é Possível Vencer”?
ii. Frente a esse diagnóstico, que ações serão
desenvolvidas especificamente nessa Região?
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 1.258, DE 2013
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, e em face dos problemas existentes
no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e ou-
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tras Drogas e do Programa “Crack, é Possível Vencer”,
requeiro sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de
Estado da Defesa, as seguintes informações:
1. Em relação ao monitoramento das regiões
de fronteira com o uso de tecnologia de aviação não tripulada – art. 5º, § 2º, inciso IX, do
Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que
institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao
Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras providências – caracterizada
como ação estruturante do Plano Integrado
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas:
a. Quantos são os equipamentos existentes?
b. Em que áreas geográficas eles atuam?
c. Eles operam em áreas urbanas?
d. Qual o seu papel no âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas?
e. Quais foram os resultados obtidos com o uso
dessa tecnologia no âmbito do Plano Integrado
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas?
f. Qual é o custo de aquisição e de manutenção desses equipamentos?
g. Há regulamentação desses veículos aéreos
não tripulados? Qual?
h. Que medidas de segurança estão sendo
adotadas quanto ao risco de colisão com aviões tripulados e de queda em áreas habitadas, bem como de invasão da privacidade e
de acesso indevido a informações privadas?
i. Qual é o cronograma de implantação e de
expansão desse monitoramento?
2. Qual é a participação das Forças Armadas
na criação de um centro integrado de combate
ao crime organizado, com ênfase no narcotráfico, em articulação com o Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), nos termos do art. 5º, §
2º, inciso VII, do Decreto nº 7.179, de 2010?
3. Qual é o papel das Forças Armadas no âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento ao
Crack e outras Drogas?
4. De que forma as Forças Armadas apóiam
as “operações especiais voltadas à desconstituição da rede de narcotráfico” (art 5º, § 1º,
inciso VII, do Decreto nº 7.179, de 2010)?
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 1.259, DE 2013
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, e em face dos problemas existentes
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no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e do Programa “Crack, é Possível Vencer”,
requeiro sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de
Estado da Justiça, as seguintes informações:
1. Em relação ao “Curso de Aperfeiçoamento
em Crack e outras Drogas para profissionais
atuantes no Programa de Saúde da Família (PSF) e no Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF)”, previsto no Edital de
Chamamento Público nº 1/2012, do Gabinete
do Ministro, do Ministério da Justiça, publicado em 23 de maio de 2012, quantos cursos
foram ministrados, por quais instituições, em
que localidades e qual o número, o município
de origem, o serviço de atuação e a formação
profissional dos alunos capacitados?
2. Em relação ao “Curso de Atualização em
Atenção Integral aos Usuários de Crack e outras Drogas para profissionais atuantes nos
Hospitais Gerais”, previsto no Edital de Chamamento Público nº 1/2012, do Gabinete do
Ministro, do Ministério da Justiça, publicado
em 23 de maio de 2012, quantos cursos foram ministrados, por quais instituições, em
que localidades e qual o número, o município
de origem, o serviço de atuação e a formação
profissional dos alunos capacitados?
3. Em relação ao “Curso de Atualização sobre
Intervenção Breve e Aconselhamento Motivacional em Crack e outras Drogas para Agentes
Comunitários de Saúde e Redutores de Danos,
Agentes Sociais e profissionais que atuam nos
Consultórios de Rua”, previsto no Edital de
Chamamento Público nº 1/2012, do Gabinete
do Ministro, do Ministério da Justiça, publicado em 23 de maio de 2012, quantos cursos
foram ministrados, por quais instituições, em
que localidades e qual o número, o município
de origem, o serviço de atuação e a formação
profissional dos alunos capacitados?
4. Em relação ao “Curso de Atualização em
Gerenciamento de Casos e Reinserção Social de Usuários de Crack e outras Drogas
para profissionais das Redes SUS e SUAS”,
previsto no Edital de Chamamento Público nº
1/2012, do Gabinete do Ministro, do Ministério da Justiça, publicado em 23 de maio de
2012, quantos cursos foram ministrados, por
quais instituições, em que localidades e qual
o número, o município de origem, o serviço de
atuação e a formação profissional dos alunos
capacitados?
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5. Em relação ao “Curso de Aperfeiçoamento
em Crack e outras Drogas para Agentes dos
Sistemas Judiciário e Policial e do Ministério
Público”, previsto no Edital de Chamamento
Público nº 1/2012, do Gabinete do Ministro, do
Ministério da Justiça, publicado em 23 de maio
de 2012, quantos cursos foram ministrados, por
quais instituições, em que localidades e qual o
número, o município de origem, o serviço de
atuação e a formação profissional dos alunos
capacitados?
6. Em relação ao “Curso de Aperfeiçoamento
em Crack e outras Drogas para Profissionais
do Poder Judiciário, Ministério Público e entidades que atuam no atendimento/apoio a
adolescentes em cumprimento de medidas
sócio-educativas, com privação de liberdade”,
previsto no Edital de Chamamento Público nº
1/2012, do Gabinete do Ministro, do Ministério da Justiça, publicado em 23 de maio de
2012, quantos cursos foram ministrados, por
quais instituições, em que localidades e qual
o número, o município de origem, o serviço de
atuação e a formação profissional dos alunos
capacitados?
7. Qual o valor total do financiamento concedido aos projetos selecionados e dos repasses
federais – recursos orçamentários efetivamente
liberados – para cada uma das instituições de
ensino superior cujo projeto foi aprovado nos
termos do Edital de Chamamento Público nº
1/2012, do Gabinete do Ministro, do Ministério
da Justiça publicado em 23 de maio de 2012?
8. Em relação ao Edital de Chamamento Público nº 1/2012, da Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas (SENAD), publicado
em 5 de novembro de 2012, destinado à habilitação e pré-qualificação de entidades com
vistas à celebração de contrato para prestação
de serviços de acolhimento de pessoas com
transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa:
a. Quantas e quais foram as entidades habilitadas e em que municípios atuam?
b. Quantas e quais foram as entidades pré-qualificadas e em que municípios atuam?
c. Quantas e quais foram as entidades contratadas para a prestação de serviços de acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes
do uso, abuso ou dependência de substância
psicoativa, e em que municípios atuam?
d. Qual é o número de vagas para acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes
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do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa, por entidade contratada e por
município?
e. Qual é o valor dos recursos efetivamente
repassados pela prestação dos serviços de
acolhimento contratados nos termos do Edital
de Chamamento Público nº 1/2012, da Senad,
por instituição e por mês?
f. Quantas pessoas já utilizaram efetivamente
os serviços de acolhimento contratados nos
termos do Edital de Chamamento Público nº
1/2012, da Senad, por instituição e por mês?
g. Como tem sido realizado o acompanhamento da execução dos referidos contratos pela
Senad, pelos conselhos locais de políticas
sobre drogas “e/ou por empresa contratada
para esse fim” (item 18.1 do Edital)? Quais
foram os resultados obtidos?
9. Com relação ao Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD):
a. Quais são os convênios firmados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) com entes da federação, e qual o valor
dos repasses de recursos federais mediante
tais convênios, desde 2004? Qual é o valor
total desses convênios, por ano?
b. Quantos instrutores e mentores do Proerd
foram formados, por ano, em cursos presenciais ou a distância oferecidos pelo Ministério
da Justiça?
c. Qual o valor dos gastos diretos do Ministério
da Justiça com o Proerd, por ano, desde 2004?
d. Como é realizada a supervisão pedagógica
dos cursos ministrados pelo Proerd nos entes
federados?
e. Qual é a participação do Ministério da Justiça e da Senad na elaboração do conteúdo
programático dos cursos ministrados pelo Proerd nos entes federados?
f. Qual é a participação do Ministério da Saúde na elaboração do conteúdo programático
dos cursos ministrados pelo Proerd nos entes
federados?
g. Há auditoria para fiscalizar a aplicação dos
recursos federais e de outros recursos consignados ao Proerd, inclusive daqueles arrecadados junto aos alunos? Quais os resultados
dessas auditorias?
10. Com relação às câmeras de videomonitoramento fixo, bases móveis de videomonitoramento, viaturas – micro-ônibus, carros e mo-
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tocicletas – adaptadas e outros equipamentos
de segurança pública, tais como pistolas de
condutividade elétrica e espargidores (spray)
de pimenta, que estão sendo disponibilizados
aos entes federados que aderirem ao programa “Crack, é possível vencer”:
a. Qual é o custo, por unidade, de cada tipo
de veículo e equipamento? Qual o valor total
do investimento?
b. Qual é a dotação orçamentária para a distribuição de veículos e “kits” de equipamentos?
c. Qual é o critério utilizado para a repartição
desses recursos?
d. Qual é o cronograma de distribuição desses recursos?
e. Quantas viaturas e equipamentos já foram
distribuídos pelo Programa e para quais entes
da federação?
f. Qual é a diretriz do Ministério da Justiça quanto à utilização de “armas de menor potencial
ofensivo”, tais como pistolas de condutividade
elétrica e espargidores (spray) de pimenta?
g. É considerado aceitável pelo Ministério da
Justiça o uso de “armas de menor potencial
ofensivo”, tais como pistolas de condutividade elétrica e espargidores (spray) de pimenta, contra usuários de drogas e dependentes
químicos?
h. Qual é a diretriz do Ministério da Justiça
quanto à confidencialidade e à divulgação pública de imagens captadas pelos equipamentos
fornecidos no âmbito do programa “Crack, é
possível vencer” em cenas de uso de drogas?
i. Qual é a diretriz do Ministério da Justiça
quanto à inviolabilidade da intimidade e da
vida privada de usuários de drogas e dependentes químicos?
j. De que forma os profissionais de segurança
pública que atuarão nas bases estão sendo
capacitados a atuar de acordo com a filosofia
de Polícia Comunitária?
k. De que forma o Ministério da Justiça fomenta a estratégia de “polícia de proximidade”?
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 1.260, DE 2013
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, e em face dos problemas existentes
no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e ou-
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tras Drogas e do Programa “Crack, é Possível Vencer”,
requeiro sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de
Estado da Saúde, as seguintes informações:
1. Como está estruturada a Rede de Atenção
Psicossocial para pessoas com necessidades
decorrentes do uso de álcool, crack e outras
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde?
2. Qual é o número e a distribuição, nos Municípios, nos Estados e no Distrito Federal,
de “Consultórios na Rua”, no âmbito do Plano
Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e do Programa “Crack, é Possível
Vencer”? Qual é o cronograma de implantação
desses serviços no País?
3. Qual é o número e a distribuição, nos Municípios, nos Estados e no Distrito Federal,
de Centros de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas 24 horas (CAPS-AD 24 horas)? Qual
é o cronograma de implantação desses serviços no País?
4. Qual é o montante do incentivo financeiro
de custeio para a implantação de CAPS AD
24 horas, tanto novos quanto adaptados, repassado pela União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, desde a edição da
Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012, que
redefine o Centro de Atenção Psicossocial de
Álcool e outras Drogas 24 h (CAPS AD III) e
os respectivos incentivos financeiros? A que
serviços foram destinados esses repasses?
Qual é o montante de recursos repassados
pela União, por mês e por ano, para o custeio
dos procedimentos realizados por CAPS AD
24 horas efetivamente implantados?
5. Qual é o número e a distribuição, nos Municípios, nos Estados e no Distrito Federal,
de leitos em enfermarias especializadas de
hospitais gerais destinados à internação de
pessoas com necessidades decorrentes do
uso de crack, álcool e outras drogas? Qual é
o cronograma de implantação desses serviços no País?
6. Qual é o número e a distribuição, nos Municípios, nos Estados e no Distrito Federal, de
Unidades de Acolhimento Adulto e Unidades
de Acolhimento Infanto-Juvenil, no âmbito do
Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e
outras Drogas e do Programa “Crack, é Possível Vencer”? Qual é o cronograma de implantação desses serviços no País?
7. Qual é o número e a distribuição, nos Municípios, nos Estados e no Distrito Federal, de
Serviços Hospitalares de Referência para Aten-
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ção Integral aos Usuários de Álcool e outras
Drogas? Qual é o cronograma de implantação
desses serviços no País?
8. Qual é o número e a distribuição, nos Municípios, nos Estados e no Distrito Federal, de
equipes de atenção básica à saúde que realizam atendimento nas Comunidades Terapêuticas? Qual é o cronograma de implantação
desses serviços?
9. Como é realizado o atendimento nas Comunidades Terapêuticas por equipes de atenção
básica à saúde?
10. Qual é a situação atual da formação e capacitação de recursos humanos voltados para
a atenção à saúde de pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas?
11. Em relação aos Centros Regionais de Referência para Formação Permanente dos profissionais que atuam nas redes de atenção
integral à saúde e de assistência social com
usuários de crack e outras drogas e seus familiares:
a. Qual é o número de Centros implantados e
onde estão situados?
b. Quais são as ações desenvolvidas e os cursos ministrados em cada Centro?
c. Qual é o número de alunos capacitados
por Centro?
d. Qual é o montante dos recursos federais
repassados, por Centro Regional de Referência, desde a publicação do Edital nº 002/2010/
GSIPR/SENAD/MS – Regulamento de Chamada Pública de Processo Seletivo para apoio
financeiro a Projetos de implantação de Centros Regionais de Referência para Formação
Permanente dos profissionais que atuam nas
redes de atenção integral à saúde e de assistência social com usuários de crack e outras
drogas e seus familiares, conforme estabelecido no Decreto nº 7.179, de 20 de maio de
2010 – do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República, da Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas e do Ministério da Saúde?
12. Quais são os incentivos financeiros, atualmente existentes, destinados a Estados, Municípios e ao Distrito Federal, para apoio ao
custeio de Serviços de Atenção em Regime
Residencial, incluídas as Comunidades Terapêuticas, voltados para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack
e outras drogas?
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a. Quais os valores já repassados?
b. Que entidades foram beneficiadas?
13. De que forma o Departamento Nacional
de Auditoria do SUS (DENASUS/ SGEP/MS)
está monitorando a aplicação dos recursos
repassados e o cumprimento dos requisitos
estabelecidos pela Portaria Nº 131, de 26 de
janeiro de 2012, do Gabinete do Ministro, do
Ministério da Saúde, que institui incentivo financeiro de custeio destinado aos Estados,
Municípios e ao Distrito Federal para apoio ao
custeio de Serviços de Atenção em Regime
Residencial, incluídas as Comunidades Terapêuticas, voltados para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e
outras drogas, no âmbito da Rede de Atenção
Psicossocial?
a. Quantas auditorias já foram realizadas?
b. Em que instituições?
14. Qual é o plano de auditorias do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS/ SGEP/MS) com relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas
e ao Programa “Crack, é Possível Vencer”?
15. Qual o montante de recursos financeiros
repassados pela União a título de incentivo
financeiro de custeio para o desenvolvimento do componente Reabilitação Psicossocial
da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema
Único de Saúde (SUS), por ente federado e
por programa ou projeto de reabilitação psicossocial, desde a edição da Portaria nº 132,
de 26 de janeiro de 2012, que institui incentivo
financeiro de custeio para desenvolvimento do
componente Reabilitação Psicossocial da Rede
de Atenção Psicossocial do Sistema Único de
Saúde (SUS)?
16. Quais entes federados aderiram ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e
outras Drogas e ao Programa “Crack, é Possível Vencer”?
17. Que convênios, contratos de repasse, termos de cooperação, termos de ajustes e instrumentos congêneres foram firmados com
órgãos e entidades da administração pública
federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, com consórcios públicos ou com
entidades privadas, para a execução do Plano
Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e do Programa “Crack, é Possível
Vencer”, desde a edição Decreto nº 7.637, de
2011? Quais foram as políticas, os programas
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e as ações executadas, as dotações orçamentárias efetivadas e os resultados obtidos no
âmbito desses instrumentos?
18. Em relação ao Edital de Chamamento Público nº 2, de 26 de janeiro de 2012, do Gabinete do Ministro, do Ministério da Saúde, para
a seleção de projetos formativos que contribuam para a reinserção social de pessoas com
necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, a serem desenvolvidos por instituições que prestem serviços em
regime de residência:
a. Quais foram as entidades selecionadas?
b. Quais foram os projetos desenvolvidos, por
entidade? Que projetos já foram concluídos e
quais ainda estão em andamento?
c. Qual foi o montante dos recursos recebidos,
por entidade?
d. Qual foi o número de beneficiados, por projeto e por entidade?
e. Qual foi o valor global dos recursos efetivamente repassados para o financiamento dos
projetos selecionados?
19. Em relação ao Edital de Chamamento
Público nº 8, de 12 de abril de 2012, para a
seleção de projetos formativos que contribuam para a reinserção social de pessoas com
necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, a serem desenvolvidos
por instituições que prestem serviços em regime de residência; e ao Edital de Chamamento
Público nº 9, de 17 de julho de 2012, para a
seleção de projetos formativos que contribuam para a reinserção social de pessoas com
necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, a serem desenvolvidos por instituições que prestem serviços em
regime de residência, ambos do Gabinete do
Ministro, do Ministério da Saúde:
a. Quais foram as entidades selecionadas para
fins da celebração de convênios ou termos de
parceria?
b. Quais foram os projetos desenvolvidos, por
entidade? Que projetos já foram concluídos e
quais ainda estão em andamento?
c. Qual é o montante dos recursos recebidos,
por entidade?
d. Qual é o número de beneficiados, por projeto e por entidade?
e. Qual é o valor global dos recursos efetivamente repassados para o financiamento dos
projetos selecionados?
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f. Quais são os resultados do monitoramento
de convênios e termos de parceria, celebrados
com base nesses editais?
20. Quais são os editais publicados pelo Ministério da Saúde no âmbito do Plano Integrado
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas
e do Programa “Crack, é Possível Vencer”?
a. Qual é o objeto desses editais?
b. Qual é o montante de recursos financeiros
disponibilizados por edital?
c. Quais foram as instituições beneficiadas?
21. As Comunidades Terapêuticas recebem
recursos financeiros do SUS?
a. Qual é o montante de recursos já repassado?
b. Qual é o cronograma de repasse de recursos?
c. Quais as instituições beneficiadas?
22. Qual é o órgão responsável por verificar,
nas comunidades terapêuticas, a conformidade
com os requisitos estabelecidos pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo
Ministério da Saúde, notadamente a Resolução nº 29, de 30 de junho de 2011, da Anvisa,
que dispõe sobre os requisitos de segurança
sanitária para o funcionamento de instituições
que prestem serviços de atenção a pessoas
com transtornos decorrentes do uso, abuso
ou dependência de substâncias psicoativas?
Em quais instituições já foram realizadas vistorias ou auditorias? Quais foram os resultados obtidos?
23. A internação forçada – involuntária ou compulsória – faz parte da estratégia de acolhimento de usuários de drogas e dependentes
químicos no âmbito do Plano Integrado de
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e do
Programa “Crack, é Possível Vencer”?
24. Quais são as diretrizes do Ministério da
Saúde para a internação forçada de usuários
de drogas e dependentes químicos no âmbito
do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e do Programa “Crack, é
Possível Vencer”?
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
REQUERIMENTO
Nº 1.261, DE 2013
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face dos problemas
existentes no Plano Integrado de Enfrentamento ao
Crack e outras Drogas e do Programa “Crack, é Pos-
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sível Vencer”, requeiro sejam prestadas, pela Exma.
Sra. Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, as seguintes informações:
1. Como está estruturada a rede de serviços
socioassistenciais voltados para pessoas com
necessidades decorrentes do uso de álcool,
crack e outras drogas, no âmbito do Sistema
Único da Assistência Social (SUAS)?
2. Qual é o número e a distribuição, por municípios, de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)? Qual é o cronograma de
implantação desses serviços no País?
3. Qual é o número e a distribuição, por municípios, de Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS)? Qual
é o cronograma de implantação desses serviços no País?
4. Qual é o número e a distribuição, por municípios, de Centros de Referências Especializados
para Atendimento da População em Situação
de Rua (Centro POP)? Qual é o cronograma
de implantação desses serviços no País?
5. De que forma acontece a intersetorialidade
das políticas sociais no âmbito do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e do Programa “Crack, é Possível Vencer”?
6. De que forma o SUAS está estruturado para
realizar o acompanhamento de famílias em
situação de vulnerabilidade e integradas por
pessoas com necessidades decorrentes do
uso de álcool, crack e outras drogas?
7. No âmbito do cofinanciamento federal para
a expansão qualificada da proteção social
especial:
a. Qual é o montante de recursos federais repassados, por tipo de serviço socioassistencial e por ano, por município e para o Distrito
Federal?
b. Como é definida a destinação dos recursos
do cofinanciamento federal? Que critérios são
utilizados?
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Os requerimentos que
acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Mas eu gostaria de convidar o Vereador José Paulo Carvalho de Oliveira a levar
em consideração a pena de morte.
Por exemplo, em 1516, Thomas More, que, por
sua estatura moral e ética, foi considerado o grande
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patrono dos políticos e dos governantes pelo Papa João
Paulo II e que foi até canonizado santo, em 1935, pela
Igreja Católica, afirma, no Livro Primeiro de Utopia, no
diálogo sobre a pena de morte, instituída no início século XVI, na Inglaterra, que ela não havia colaborado,
como aqui imagina o Vereador José Paulo Carvalho
de Oliveira, para diminuir os assaltos, os roubos, os
assassinatos, a criminalidade violenta.
Nesse diálogo, para o cardeal arcebispo, diz o
viajante português Rafael Hitlodeu que muito mais
eficaz do que inflingir esses castigos horríveis a quem
não tem outra alternativa senão a de primeiro se tornar um ladrão, para daí ser transformado em cadáver
é assegurar a sobrevivência das pessoas.
E foi com base nessa reflexão que Juan Luis Vives, um espanhol amigo de Thomas More, escreveu
um tratado de subvenção aos pobres – De Subventione
Pauperum. Sive de humanis necessitatibus –, segundo o qual ele propôs ao prefeito da cidade flamenga
de Bruges, em 1525/1526, que ali se instituísse uma
garantia de renda para todos os habitantes, algo que
começou a ser objeto de reflexão cada vez maior pela
humanidade.
Enfim, gostaria de poder transmitir as minhas
convicções e o histórico sobre por que, inclusive, 81
Senadores assinaram uma carta que foi entregue por
mim à Presidenta Dilma Rousseff, na última sexta-feira,
no Palácio dos Bandeirantes, ali, diante do Governador Geraldo Alckimin e do Prefeito Fernando Haddad.
Na carta, os 81 Senadores de todos os partidos
propõem à Presidenta Dilma Rousseff que crie um
grupo de trabalho com pessoas como Paul Singer e
todos os que colaboraram nos estudos de combate à
pobreza e transferência de renda para estudar como
será a transição do Programa Bolsa Família até que
tenhamos um dia para todos os 201 milhões de brasileiros, fosse hoje ou mais no futuro, inclusive estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, uma renda
básica incondicional para todos, suficiente para atender
a necessidade vital de cada um como um direito de
todos sermos brasileiros e brasileiras e participarmos
da riqueza comum de nossa Nação.
Meus cumprimentos, Senador Paulo Paim, por ter
inclusive levantado esse tema, que merece, sim, uma
reação tal como a que V. Exª aqui propôs.
Muito obrigado.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a cultura de
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um povo é um signo que atravessa o tempo para se
manifestar na sua atualidade. As formas pelas quais a
cultura permanece ou é lembrada também são várias.
O registro oral, por exemplo, é uma dessas formas,
talvez o modo primeiro de guardar os saberes das comunidades e de repetir suas histórias e sua literatura.
Com o desenvolvimento material das civilizações,
novas técnicas de produção criaram novos suportes
para guardar esse conhecimento socialmente articulado.
A finalidade de garantir a permanência dos conhecimentos e saberes encontrou no livro o objeto perfeito.
A história do livro acompanha de perto a história
da nossa civilização. Ele veio assegurar que informações importantes não se perdessem definitivamente,
como podia acontecer na transmissão oral da tradição.
Mas o livro sempre foi muito mais que apenas o
elemento garantidor de registros. Ele é um objeto cultural por excelência.
No início repositório privilegiado das relações
contábeis, desenvolveu-se em suportes como tábuas
de argila cozida, couro curtido de animais e papiro, servindo a todo tipo de manifestação que se julgasse digna
de registro, como os textos religiosos e as epopeias.
Apesar de ser um objeto relativamente antigo,
foi apenas com a invenção da imprensa, no século de
Gutenberg, que o livro alcançou maior popularidade.
Esse fato, por si só, permitiu que maior número
de pessoas aprendesse a ler, ao mesmo tempo em
que configurava as línguas nacionais.
A expansão do conhecimento e a formação de
uma elite pensante é um produto que só existe graças
ao desenvolvimento de técnicas cada vez mais apuradas de produção de livros.
O objeto livro se aprimora, e mais autores encaminham suas produções para o prelo.
Quando isso ocorre, o livro passa a veicular aspectos culturais mais diversos que a transmissão oral
e permite que um contingente maior de pessoas conheça seu entorno e o mundo.
O poeta florentino Dante Alighieri já via o mundo
como metáfora de um grande livro, que precisamos ler,
traduzir, entender.
Hoje, tanto tempo depois de iniciada essa odisséia, sabemos da incontestável importância do livro
para a construção da nossa sociedade.
É indiscutível que uma nação se faz com homens
e livros, e que devemos oferecer a nossos jovens e à
população em geral livros à mancheia.
O livro ensina. O livro forma, como se diz. A forja
de nosso mundo está atravessada pela sua presença física.
Se era assim entre os gregos do período homérico, que aprendiam a ser gregos porque, isso, liam tanto
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na Odisséia quanto na Ilíada; também, na atualidade,
ainda vale a mediação do livro na elaboração dos ideais nacionais e na educação e progresso dos povos.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, com as comemorações do dia 29 de outubro, Dia do Livro, desejo
expressar minha preocupação com a formação e o
letramento dos nossos jovens.
O letramento abrange as áreas de Leitura, de Matemática e de Ciências, a teor do PISA (Programme for
International Student Assessment), que é o Programa
Internacional de Avaliação de Alunos.
O PISA se aplica a estudantes a partir da 75 série
do ensino fundamental, no Brasil, indo até a faixa dos
15 anos de idade, suposto termo final da educação
formal básica obrigatória para a maioria dos países
envolvidos nessa avaliação.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, cito esse programa pelo seu inestimável valor educacional, considerando que não são muitos os instrumentos avaliativos
confiáveis, com método que permita o estudo comparativo e que nos mostre como evoluem nossos jovens
estudantes no aprendizado escolar.
Cito igualmente o PISA porque, indiretamente, é
uma medida de eficiência e/ou de aproveitamento na
leitura dos livros e no estudo de materiais didáticos,
por parte dos jovens.
Pois bem, o PISA engloba países que representam mais de 90% da economia mundial, o que é outro
indicador de relevo na questão. Foi desenvolvido e é
coordenado, no plano internacional, pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE).
No Brasil o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é responsável pela coordenação dessa avaliação.
O foco do programa, sem esquecer a totalidade
da avaliação, se desloca entre os três tipos de letramento, um por vez. Em 2000 e 2009, o foco foi no domínio da Leitura.
O PISA não se articula meramente em nível curricular, ultrapassando-o. Exige dos estudantes reflexão
crítica dos seus conhecimentos e experiências, com
ênfase em conteúdos, competências e na compreensão
dos contextos apresentados pela realidade.
Pois bem, sem que haja um instrumento confiável que nos compare com outros países no tocante
ao letramento lato sensu, podemos usar o PISA como
parâmetro.
Cumpre dizer que a leitura é um hábito que, se
for apreendido pelos jovens, é levado vida afora. Cabe
reconhecer que o Brasil tem melhorado, ainda que
lentamente; embora no plano da leitura ainda deixe
a desejar.
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Os resultados brasileiros nessa área não são dos
melhores, tendo havido queda no indicador. Isso significa que a habilidade de ler, fundamental para uma
nação de leitores, é deficiente em nosso País.
O Chile tem dois prêmios Nobel em literatura,
Pablo Neruda e Gabriela Mistral; nós não. A Argentina
tem dois prêmios Nobel em Medicina, dois na Paz e
um em Química; nós nenhum.
Certamente temos grandes escritores e cientistas,
e um prêmio não é a única marca de reconhecimento
de atividade intelectual.
A par disso, o fenômeno de pouco ler, de alcance nacional, não parece estar sendo resolvido com
o passar do tempo, apesar dos investimentos que o
Brasil faz na educação.
Inúmeros projetos criados por políticas públicas
votadas à leitura foram e são aplicados à realidade
escolar, mas isso parece não surtir efeito.
Dotar as bibliotecas de livros é um ato necessário,
mas pode se tornar ato inócuo, se não houver estímulo
à leitura desses livros. O que acontece conosco? Sabemos que é pela leitura que novos conhecimentos e
habilidades são adquiridos.
Sem eles, a compreensão do mundo e a possibilidade de o alterarmos se comprometem. A leitura é
o ponto de contato entre todas as áreas do conhecimento, pela mediação da língua portuguesa.
Precisamos, pois, encarar nossa deficiência na
qualidade de leitores, chegando a soluções que devem
passar por pedagogias avançadas que privilegiem o
letramento dos jovens, em uma ponta do processo, até
um esforço pela redução de preços de livros no País,
na outra ponta.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o fato evidente
é que o Brasil lê menos do que deveria, a despeito dos
avanços educacionais e editoriais. Lemos menos do
que a maioria dos nossos vizinhos da América do Sul.
A Argentina, em números totais – para comparar
-, lê cerca de duas vezes mais que nós, muito embora,
no letramento, pelo PISA, esteja em situação similar
à do Brasil.
Uma das explicações para isso deve ser o preço
dos livros, que, na Argentina, costumam custar menos
do que aqui. Países como a França, país de leitores,
vendem seus livros a preços mais acessíveis que os
do Brasil.
O Japão vende os livros mais baratos do mundo.
Os Estados Unidos da América vendem edições populares a preços extremamente acessíveis.
O advento do livro digital – do livro de argila cozida
chegamos ao livro de silício! – deve ser encarado com
a mesma reserva que temos para com o livro de papel.
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Se é verdade que o Brasil vem lendo um pouco
mais e o mercado editorial vem crescendo, não há garantia de que esteja havendo alguma sensível democratização dos livros e da leitura, como seria desejável.
No caso do livro digital, os preços praticados chegam a ser extorsivos. Sem precisar contabilizar em seus
custos o suporte material da celulose e o pagamento do
frete, esses livros custam, nos catálogos das livrarias
famosas, praticamente o mesmo preço do livro físico.
A ausência crônica de bibliotecas nas cidades e
nas escolas brasileiras deve ser vista como obstáculo
ao nosso desenvolvimento.
Ler é exercício formativo que prepara para todo
tipo de atividade da inteligência. Sem o livro e sem saber utilizá-lo, não é possível olhar com otimismo para
o futuro do País.
Deve-se pontuar, porém, que, a despeito das deficiências das políticas públicas, a leitura consegue ainda
manter-se como prática viva, sobretudo em algumas
escolas, pela abnegação de professoras e professores
que, muitas vezes, suportando pessoalmente o ônus
da compra de livros, instalam “cantinhos de leitura”
em suas salas de aula e/ou desenvolvem projetos de
leitura criados por eles, geralmente em interação com
a comunidade.
Os estímulos recebidos nesta interface – escola,
professores, estudantes, todos reunidos em função
da língua e de sua prática – tornam a leitura hábito
prazeroso, cujos dividendos intelectuais não só terão
reflexos na vida de cada estudante, quando assumirem plenamente sua cidadania, mas também levarão
maior bem-estar para a sociedade.
Era o que tinha a dizer!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – 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 622, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 622, de 2013, que abre crédito extraordinário,
em favor de Encargos Financeiros da União, no
valor de trezentos e oitenta milhões de reais,
para viabilizar o pagamento de subvenção econômica às unidades industriais produtoras de
etanol combustível da Região Nordeste.
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Parecer sob nº 60, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Deputado Danilo Forte
(PMDB/CE); e Relator Revisor: Senador Ivo
Cassol (PP/RO), favorável à Medida Provisória e pela declaração de inadmissibilidade
das Emendas nºs 1, 3 a 11; a Emenda nº 2 foi
retirada pelo autor.
(Lida no Seando Federal no dia 23.10.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 24.08.2013)
Prazo final prorrogado: 06.11.2013.
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, 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.
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
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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 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo como
primeiro signatário o Senador José Sarney, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular a duração dos
benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre
Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo
de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º
Região, com sede em Belém e jurisdição nos
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
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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.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 30, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 16, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi),
que acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à
saúde e dá outras providências (desobriga as
entidades filantrópicas da área de saúde de
constituir pessoa jurídica independente para
operar plano privado de assistência à saúde).
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Roberto Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1
– CAS, que apresenta.
9
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.
10
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
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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.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 432, de 2013
(apresentado como conclusão do Relatório Parcial nº 4, de 2013, da Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação
de Dispositivos da Constituição Federal), que
dispõe sobre a expropriação das propriedades
rurais e urbanas onde se localizem a exploração
de trabalho escravo e dá outras providências.
12
REQUERIMENTO
Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
13
REQUERIMENTO
Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
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14
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).
15
REQUERIMENTO
Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 107 e 478, de 2003; 118,
de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e 333, de 2010;
357, 389, 445 e 568, de 2011; 26, 85 e 190, de
2012; e 145, de 2013, a fim de que tenha tramitação autônoma (prevê nova modalidade de
medida socioeducativa para menor).
16
REQUERIMENTO
Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
17
REQUERIMENTO
Nº 1.163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
133, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(acesso ao patrimônio genético nacional).
18
REQUERIMENTO
Nº 1.174, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.174, de 2013, do Senador Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
208, de 2012, além das Comissões constantes
do despacho, seja ouvida, também, a de Direitos
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Humanos e Legislação Participativa (direitos e
regularização dos contratos de trabalho rural).
19
REQUERIMENTO
Nº 1.175, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.175, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (direitos
e regularização dos contratos de trabalho rural).
20
REQUERIMENTO
Nº 1.180, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
21
REQUERIMENTO
Nº 1.182, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 467, de 2008 – Complementar
(que já se encontra apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 242, 481 e 701, de 2007; 90,
de 2010; 344, de 2011; e 136, de 2012 – todos
Complementares), com os Projetos de Lei do
Senado nºs 130, de 2007; 246, de 2011; 270, de
2012; 181, 201, 329, 353 e 354, de 2013, todos
complementares, por regularem matéria correlata
(microempresas e empresas de pequeno porte).
22
REQUERIMENTO
Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei do
Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011, a fim de
que tenham tramitação autônoma (abatimento de
dívidas relativas a programas de investimentos).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco Governo/PT – SP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 25 minutos.)
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Ata da 192ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 30 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Srs. Renan Calheiros e Flexa Ribeiro, da Srª Angela Portela
e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, Ruben Figueiró e Anibal Diniz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 22 horas e 25 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu do Tribunal de Contas da União, os Avisos 1.369 Seses/TCU-Plenário e 1.663 GP/TCU,
pertinentes aos processos TC 009.830/2010-3 e TC
012.046/2012-4, respectivamente, acompanhados dos
Acórdãos e dos Votos que os fundamentam.
Os expedientes serão publicados no Diário do
Senado Federal de 31 de outubro do corrente.
As matérias seguirão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 1.369-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 23 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo TC nº 009.830/2013-3,
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na Sessão Ordinária de 23-10-2013, 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 desta Casa serão
posteriormente comunicadas.
Respeitosamente, – Aroldo Cedraz, na Presidência.
Aviso nº 1.663-GP/TCU
Brasília, 25 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência cópia do Acórdão nº 1.553/2013 (acompanhado dos respectivos
Relatório e Proposta de Deliberação), para conhecimento, em especial quanto ao disposto no subitem 9.7
da mencionada Deliberação, proferida pelo Plenário
deste Tribunal, na Sessão de 19-6-2013, ao apreciar
o processo nº TC-012.046/2012-4, que trata de auditoria realizada para verificar a execução das obras do
Projeto de Urbanização Vila do Mar.
Respeitosamente, – Raimundo Carreiro, na
Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu precisava fazer uma comunicação parlamentar. Conversei aqui
com o Senador Ruben Figueiró e ele concordou que
eu fizesse a comunicação e ele falará como primeiro
orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra,
portanto, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Senador Mozarildo, Senador Ruben Figueiró,
que gentilmente me cedeu para que eu falasse neste
momento, e Senadora Ana Amélia.
Senadora Ana Amélia, hoje, pela manhã, eu, a
senhora e o Senador Pedro Simon participamos, junto
com a Bancada gaúcha, de uma reunião com o Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, e com
a presença do Governador Tarso Genro.
O Governador gaúcho representou, naquele momento, os três Estados do Sul, na defesa do Projeto de
Lei Complementar nº 238, de 2013, que tramita nesta
Casa como PL nº 99.
Acompanhado, como registrei aqui, de um bom
chimarrão – não é, Senadora Ana Amélia? –, a conversa foi muito, muito positiva.
Na oportunidade, perguntamos ao Governador
Tarso Genro se a proposta que veio da Câmara atendia
aos interesses do Rio Grande. Disse o Governador: “A
proposta até poderia ser melhor – em vez de 13, 11
–, mas é boa, e ajudará todos os entes federados que
possuem dívidas com a União” – e, claro, destacou o
nosso Estado.
O PL que trata das questões tributárias e dos
critérios de indexação dos contratos, das dívidas dos
Estados e dos Municípios com a União, foi encaminhado para cá e para a CCJ. O Presidente Renan Calheiros afirmou que a intenção é acelerar a aprovação,
e, atendendo à demanda do Rio Grande e de outros
Estados, que o projeto seja aprovado em regime de
urgência, com nenhuma alteração.
Eu já falei, Sr. Presidente, em uma outra oportunidade, da importância desse projeto. Por exemplo,
passará a ser a correção da dívida pelo IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor), mais a taxa de
4% ou Selic, a que for menor. Hoje, infelizmente, é pelo
IGPDI mais um percentual de 6%.
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Conforme nota da Secretaria da Fazenda do Rio
Grande, que teve uma dívida refinanciada, em 1998,
em 9,5 bilhões até 2012, pagou 17 bilhões e ainda
deve 42 bilhões, apenas a título de refinanciamento
da dívida junto à União.
A proposta, enfim, vai tramitar em regime de urgência.
Eu já argumentei, em um outro momento, aqui da
tribuna, detalhadamente, todos os números de que estou de posse neste momento. O importante para mim,
como pediu o nosso querido Governador, a Senadora Ana Amélia, o Senador Simon e eu, é que ele seja
votado em regime de urgência. Não tenho dúvida de
que isso vai ser bom para o Rio Grande.
Asseguro que a reunião de hoje é um marco na
história da dívida gaúcha. Por isso, fiz questão de receber, junto com os dois Senadores do Rio Grande,
a Bancada gaúcha e o Governador aqui, no Senado.
Registro, Senadora Ana Amélia – e V. Exª é testemunha – que eu estive lá na reunião durante todo
o período. Tive o cuidado, tendo em vista a parceria
que fizemos aqui sempre defendendo o Rio Grande,
de ligar para V. Exª e para o Senador Simon. Mas o
gaúcho marca na paleta. Participei de toda a reunião,
junto com V. Exª, o Simon e o Governador. No final,
depois que a reunião terminou, saí correndo para ir
à Comissão de Assuntos Sociais a fim de votarmos
o projeto dos técnicos e outro, do Senador Monteiro,
muito bom também, no meu entendimento, que vai dar
um fôlego para trabalhador e empresário em momento
de crise, mediante acordo, passando por convenção
coletiva, para que ninguém seja demitido.
Pois bem, saiu a foto oficial, mas eu não saí nessa foto. E a gauchada vai perguntar: “E aí, Paim, não
estava lá? Não estava lá?” Estive lá todo o tempo. Não
importa se, na última foto, depois que terminou a reunião, eu não estava. O importante é que nós estávamos
lá e fizemos o nosso papel. E V. Exª também chegou
correndo, depois, à Comissão para defender os dois
projetos, que são de interesse dos trabalhadores e dos
próprios empregadores.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Eu
sei que o Presidente...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Senador Mozarildo.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ...
Mozarildo Cavalcanti, que é regimentalista, me dirá:
“Não pode haver aparte nessa comunicação.” Mas eu
preciso, Senador Mozarildo...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB -RR) – Pois não, Senadora Ana
Amélia.
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A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – A
excepcionalidade se justifica. Quero ser testemunha
dessa afirmação do Senador Paim, porque ele foi o
primeiro a chegar a esta reunião com o Governador
Tarso Genro, o Presidente do Senado, Renan Calheiros, e Parlamentares, Deputadas e Deputados, que
também estavam presentes. O Senador Simon acordou de madrugada em Caxias do Sul para pegar um
avião e chegar a Brasília – chegou depois de mim. Eu
também estava na comissão...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – De Educação.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Não. Na abertura de um seminário internacional sobre educação integral na Câmara dos Deputados. Não
consegui falar porque me avisaram: “O Senador Paim
já está com o Governador e com o Senador Renan
Calheiros.” E me toquei em desabalada carreira, lá da
Câmara, para chegar às nove e meia à reunião com o
Governador. E sou testemunha também de que tanto
o senhor como eu queríamos votar, estávamos prontos
para votar o relatório do Senador Osvaldo Sobrinho,
do Mato Grosso, porque era terminativo o projeto do
Senador Fernando Collor, que trata do direito de voto.
Eles pagam, mas não têm o direito de voto: os sindicalistas, os técnicos industriais. Então, quero dar o meu
testemunho de que o senhor foi o primeiro a chegar e
ligou para os Senadores para lembrar-nos da reunião
do Governador com o Senador Renan Calheiros, que
acolheu muito bem a demanda do Rio Grande do Sul
de colocar, na semana que vem, a questão da dívida,
já aprovada na Câmara Federal. Então, é o meu testemunho, por questão de justiça.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, pelo
seu depoimento. O Rio Grande assiste mesmo à TV
Senado. Todos puderam ver que nós, os três gaúchos,
e a Bancada de Deputados Federais estávamos lá.
Mas, Sr. Presidente, se me permitir, eu quero
ainda dizer que eu participei, em Santa Catarina, do
Congresso da Confederação Brasileira de Aposentados
e de lá saiu uma carta-compromisso que eu vou sintetizar aqui. Diz a carta-compromisso dos aposentados
e pensionistas, liderados pelo Presidente Warley, que
se reuniu em Santa Catarina de 20 a 24 de outubro. Eu
estive lá na abertura e recebi, ontem à noite, do Presidente Warley e do Pimenta, a carta que diz o seguinte:
Carta-compromisso.
Considerando que somamos mais de 30 milhões de aposentados pensionistas e idosos
no País;
considerando o verdadeiro descaso que [nas
últimas décadas] os últimos governantes vêm
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dispensando aos aposentados, pensionistas
e idosos do Brasil;
considerando a utilização dos recursos da
previdência social para financiar a política de
crescimento econômico do País, o pagamento de dívidas externas e internas, por meio da
DRU; a desoneração da folha de pagamento
beneficiando somente os empresários; a execução de obras para a copa do mundo em
2014, dentre outras;
considerando a injusta política de reajuste dos
benefícios previdenciários acima do salário
mínimo nacional;
considerando o famigerado fator previdenciário que reduz vertiginosamente os valores dos
benefícios para as aposentadorias;
considerando a não aplicação do art. 250 da
Constituição Federal;
considerando a precária assistência médica
dispensada aos idosos do Brasil; e ainda;
considerando o ano eleitoral para renovação
do Executivo nacional em 2015;
A Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, durante o XXII Congresso Nacional de Aposentados Pensionistas
e Idosos, realizado no período de 20 a 24 de
outubro de 2013, em Florianópolis/SC, através
da plenária de representantes das entidades
[considerando a nossa abrangência e influência] de todo o Território Nacional, aprovou por
unanimidade, reivindicar que sejam incluídas
nos planos de governo dos candidatos a Presidente da República, as seguintes propostas
[que vão ser entregues a todos os candidatos,
aqueles que estão, até o momento, já na corrida eleitoral: à Presidenta Dilma, ao Senador
Aécio Neves, ao Eduardo Campos e, naturalmente, à Marina – a Cobap quer ver a opinião
dos presidenciáveis):
1.participação efetiva da Cobap nas tomadas
de decisões relativas à previdência social;
2.fim da DRU e da desoneração da folha, bem
como a devolução com transparência dos valores da previdência já utilizados;
3.reajuste dos benefícios acima do piso com
o mesmo índice concedido ao salário mínimo
nacional.
4. fim do fator previdenciário e respectivo ressarcimento àqueles que se aposentaram nos
últimos 05 (cinco) anos;
5. Criação do Banco da Seguridade Social,
visando gerir os recursos oriundos das contribuições sociais, com gestão quadripartite;
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6. regulamentação da desaposentação;
7. recuperação das perdas salariais;
8. assistência médica de qualidade preferencial aos aposentados, pensionistas e idosos
brasileiros;
9. criação da Secretaria Nacional dos Aposentados, pensionistas e idosos do Brasil com participação efetiva da Cobap de mais entidades.
A inclusão dessas reivindicações no plano de
governo implicará em ampla divulgação pela
Cobap do compromisso assumido pelo candidato com os aposentados, pensionistas e
idosos do Brasil.
Essa é a carta-compromisso que foi construída
lá em Florianópolis.
A Carta de Florianópolis/SC – XXII CNAPI, por
sua vez, diz o seguinte:
Os aposentados, pensionistas e idosos do
Brasil, reunidos em Florianópolis/SC [levantam
estas questões com indignação muito grande].
(...)
Indignação foi o tom constante dos pronunciamentos e debates. Indignação contra o Poder
do Executivo Federal, que não implementa
efetivas políticas públicas de interesse do segmento. O Estatuto do Idoso, ao completar 10
anos de existência, significa, sim, um avanço,
mas ainda muito longe do necessário e do
direito pleno.
Indignação [como aqui foi dito, contra os Poderes constituídos, pela não votação dos projetos
e, consequentemente, a não sanção, principalmente, dos três que aqui citei: a questão
do fator, política de reajuste dos aposentados
e o ajuste baseado nas perdas, que já ultrapassam a 80%].
(...)
Exemplos máximos desse desvirtuamento foram dados pelo Supremo Tribunal Federal, que
declarou constitucional a cobrança de contribuições de servidores públicos aposentados e, na
semana passada, fixou a decadência de dez
anos para as ações revisionais de benefícios.
Assim, os aposentados, pensionistas e idosos
do Brasil têm sofrido, nos últimos anos, a pior
tortura que se pode realizar contra a pessoa
humana: a tortura econômica. Chegou-se ao
absurdo de se ter que escolher, a cada mês,
entre comida ou remédio, visto que os vencimentos não são suficientes nem para as duas
necessidades básicas.
[Por isso tudo] Repudiam-se todos os atos
advindos [neste momento da esfera] dos três
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Poderes [e eles falam aqui das últimas duas
décadas] contrários aos direitos de todos os
trabalhadores aposentados, pensionistas e
idosos que construíram essa grande Nação [e
principalmente este momento que vive o País].
Reivindicam [enfim] o pleno cumprimento de
seus direitos, bem como uma vida digna para
todos.
Esta carta será encaminhada pela Cobap ao
Papa Francisco [em Roma], à Corte Internacional de Direitos Humanos, à Associação Internacional de Seguridade Social, com sede
em Genebra [...].
Enfim, Sr. Presidente, essa é a carta. Esse documento mostra a indignação dos aposentados e pensionistas. É assinado pelo Presidente Warley e também
por todos os presidentes das federações de aposentados de todos os Estados.
O lado positivo, Sr. Presidente, para não ficarmos
só na carta, reclamando, é que ontem houve um encontro da Cobap com Ministros da Presidenta Dilma.
A Cobap participou da reunião com Warley Martins
Gonçalles, Presidente da Cobap, João Florêncio Pimenta e Maurício de Oliveira.
Estavam, nesse encontro, o Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Gilberto Carvalho, da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, além
de representantes de sindicatos nacionais de aposentados, CUT, Força Sindical, CTB, Nova Central, UGT,
Fundação Getúlio Vargas e Dieese.
Foi aprovado ontem, Sr. Presidente – eu estou
terminando agora –, a recriação do conselho – isso é
muito positivo, é uma demanda já do Congresso de
Santa Catarina –, espaço quadripartite necessário
para que entre em discussão o Orçamento da Seguridade Social, que sofre permanentes desvios de recursos para outras finalidades, ao longo das últimas
décadas. Então, esse conselho, com poder deliberativo, vai fiscalizar os recursos da Seguridade Social e
apontar caminhos.
Interministerial, o conselho vai acompanhar políticas públicas de saúde, previdência e assistência
social e contará com a participação direta da Cobap
na bancada dos aposentados, pensionistas e idosos
e de sindicalistas.
A composição completa e o regimento interno
serão aprovados na próxima reunião desse GT, no dia
3 de dezembro. Também nesse dia – é a última frase,
Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de V. Exa –,
o Governo talvez consiga já apresentar, baseado nessa carta que hoje estou aqui lendo e que já chegou à
Presidência da República, uma proposta tanto de po-
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lítica para os aposentados e pensionistas em relação
a seus salários quanto uma proposta que substitua o
fator previdenciário.
Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço muito a V. Exª pela tolerância.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje pela manhã o Presidente
Renan Calheiros recebeu o Governador Tarso Genro
que estava acompanhado dos três senadores gaúchos
e uma representação da Bancada Gaúcha na Câmara
dos Deputados.
O governador gaúcho representou os três Estados
da Região Sul na defesa do projeto de Lei Complementar 238/2013, que tramitará nesta Casa Legislativa
como PLC 99/2013.
Acompanhado de um bom chimarrão, a conversa foi animada diante da expectativa de que a matéria
seja aprovada com brevidade.
Na oportunidade perguntei ao Governador Tarso
Genro se a proposta que veio da Câmara era boa para
o Rio Grande do Sul.
Segundo o governador a proposta poderia ser
melhor, mas é boa e ajudará todos os entes federados que possuem dividas com a União, inclusive o
nosso estado.
O PLC 99/2013, que trata das questões tributárias
e dos critérios da indexação dos contratos das dividas
dos Estados e municípios com a União, foi designado
à CAE e à CO.
O presidente Renan Calheiros afirmou, na oportunidade, que a intenção é acelerar a aprovação do
projeto na Casa, com a possibilidade de um relatório
conjunto das duas Comissões.
Segundo o Governador, que defende a aprovação
da matéria da forma como foi deliberada pela Câmara dos Deputados, esse é o primeiro grande degrau a
ser superado para recomeçar a estruturar o Estado.
Ao aprovarmos a matéria, a correção da divida
passará a ser o IPCA (índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) MAIS a taxa de 4% OU a taxa SELIC (o que for menor) viabilizando outros investimentos.
Hoje a correção baseia-se no IGP-DI mais o percentual de 6%.
Conforme Nota da Secretaria de Fazenda, o Rio
Grande do Sul, que teve uma dívida refinanciada, em
1998, em R$ 9,5 bilhões; até 2012, pagou R$ 17 bilhões
e, ainda assim, deve R$ 42 bilhões, apenas a título
do refinanciamento da dívida efetuado junto à União.
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A proposta somente não é considerada ótima
porque o contrato da divida limita o valor da parcela
em 13% da receita, gerando um resíduo que se acumula periodicamente.
Segundo projeções realizadas por especialistas,
em 2028 os resíduos cairão ao montante de 50%, o que
corresponderá a uma economia de R$ 16,7 bilhões,
ou seja, reduzirão pela metade.
Apesar de não ter passado na Câmara a proposta que previa a redução do índice de comprometimento da receita, de 13% para 11%, podemos dizer,
sem sombra de duvidas, que a nova formula retira do
sufoco muitos estados e municípios.
Em relação ao valor principal da divida gaúcha,
chamado de estoque, nada muda, a expectativa é que
seja quitado em 15 anos, até 2028.
Hoje o valor que o Rio Grande do Sul deve de
principal é de R$ 21,5 bilhões acrescido de R$ 20,5
bilhões em relação aos resíduos.
O projeto se torna relevante à medida que renegocia dividas dos Estados que ultrapassam os R$ 400
bilhões e dos municípios que superam os R$ 68 bilhões.
Tenho certeza que a aprovação do PLP 238/2013
além de reduzir o montante da divida dos entes federados com a União possibilitará o fomento da economia
nos estados e municípios Brasileiros.
Não tenho duvidas que de 1999 a 2010 o índice IGPDI + 6%, aplicado no contrato com o Estado
do Rio Grande do Sul, foi a aplicação financeira que
mais cresceu, uma variação de 471,6%, enquanto que
a poupança nesse mesmo período variou 172,09%.
A números de 2010 os Estados brasileiros já
haviam pago 84% da divida e ainda deviam 171% do
valor recebido.
Uma conta absurda que inviabilizava o pagamento
da dívida, pois os resíduos se acumulam aumentando
mês a mês.
A nova proposta levará os entes federados às
plenas condições de solvência.
A aprovação do Projeto de Lei na Câmara dos
Deputados teve o apoio de toda a Bancada do Rio
Grande do Sul.
Asseguro que a reunião de hoje é um marco na
historia da divida gaúcha, por isso fiz questão de receber o governador Tarso Genro na porta da Presidência
do Senado Federal.
Ao final da reunião tive que me retirar correndo
porque estavam sendo deliberados na Comissão de
Assuntos Sociais importantes projetos, acompanhados de perto pelo dirigente sindical Ricardo Nerbas,
presidente do Sintec e diretor da CNPL.
Dois projetos importantes foram votados: um
deles que trata da suspensão do contrato de trabalho
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em caso de crise econômico-financeira da empresa,
de autoria do senador Valdir Raupp e relatoria do senador Armando Monteiro e outro sobre a possibilidade de técnicos comporem os Conselhos Federais e
Regionais de Engenharia e Agronomia, de autoria do
Senador Fernando Collor e relatoria do Senador Osvaldo Sobrinho.
Muitos já me indagaram porque não sai na foto
oficial do encontro, inclusive a minha assessoria, e respondi que o importante é que eu estava lá, junto com
os representantes da Bancada Gaúcha defendendo os
interesses do meu querido Rio Grande do Sul.
Por fim encerro este registro dizendo que a aprovação desta matéria requer urgência, pois é essencial
para a retomada do desenvolvimento econômico e social dos Estados e Municípios endividados com a União.
Ressalto que não se trata de benesse, mas de
justiça e que esse é o primeiro passo para que municípios e estados recuperem as condições de atender
as demanda sociais, cada vez mais crescentes!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero compartilhar com vocês,
meus caros Colegas, a Carta Compromisso e a Carta de Florianópolis que me foram encaminhadas pela
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP).
Elas resultaram do XXII Congresso Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos que aconteceu em
Florianópolis/ SC de 20 a 24 de outubro.
Gostaria de ler os termos que estão colocados
em ambas:
A carta compromisso diz:
Considerando que somamos mais de 30 milhões de aposentados pensionistas e idosos
no país;
Considerando o verdadeiro descaso que os
últimos governantes vem dispensando aos
aposentados, pensionistas e idosos do Brasil;
Considerando a utilização dos recursos da
previdência social para financiar a política de
crescimento econômico do país, o pagamento de dívidas externas e internas, por meio da
DRU; a desoneração da folha de pagamento
beneficiando somente os empresários;
A execução de obras para a copa do mundo
em 2014, dentre outras;
Considerando a injusta política de reajuste dos
benefícios previdenciários acima do salário
mínimo nacional;
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Considerando o famigerado fator previdenciário que reduz vertiginosamente os valores dos
benefícios para as aposentadorias;
Considerando a não aplicação do artigo 250
da constituição federal;
Considerando a precária assistência médica
dispensada aos idosos do Brasil; e ainda ;
Considerando o ano eleitoral para renovação
do executivo nacional em 2015;
A COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, durante o xxii congresso nacional de aposentados pensionistas
e idosos, realizado no período de 20 a 24 de
outubro de 2013, em Florianópolis/SC, através
da plenária de representantes das entidades
de todo o território nacional, aprovou por unanimidade, reivindicar que sejam incluídas nos
planos de governo dos candidatos a Presidente
da República, as seguintes propostas:
1. Participação efetiva da COBAP nas tomadas de decisões relativas à previdência social;
2. Fim da DRU e da desoneração da folha,
bem como a devolução com transparência dos
valores da previdência já utilizados;
3. Reajuste dos benefícios acima do piso com
o “mesmo índice concedido ao salário mínimo
nacional”;
4. Fim do fator previdenciário e respectivo ressarcimento àqueles que se aposentaram nos
últimos 05 (cinco) anos;
5. Criação do Banco da Seguridade Social,
visando gerir os recursos oriundos das contribuições sociais, com gestão quadripartite;
6. Regulamentação da desaposentação;
7. Recuperação das perdas salariais;
8. Assistência médica de qualidade preferencial aos aposentados, pensionistas e idosos
brasileiros;
9. Criação da Secretaria Nacional dos Aposentados, pensionistas e idosos do Brasil com
participação efetiva da COBAP.
A inclusão dessas reivindicações no plano de
governo implicará em ampla divulgação pela
COPAB do compromisso assumido pelo candidato com os aposentados, pensionistas e
idosos do Brasil
Florianópolis, 24 de outubro de 2013
Sr. Presidente, esta é a Carta Compromisso que
foi construída a partir daquele importante encontro.
A Carta de Florianópolis/SC – XXII CNAPI, por
sua vez, diz o seguinte:
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Os aposentados, pensionistas e idosos do Brasil, reunidos em Florianópolis/SC, por meio de
suas legítimas entidades representativas, que
são a COBAP – Confederação Brasileira dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos, suas Federações estaduais e entidades de todo o País,
promoveram o XXII Congresso Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos – CNAPI,
de 20 a 24 de outubro de 2013.
Indignação foi o tom constante dos pronunciamentos e debates. Indignação contra o Poder do Executivo Federal, que não implementa efetivas políticas públicas de interesse do
segmento.
O Estatuto do Idoso, ao completar 10 anos de
existência, significa sim um avanço, mas ainda
muito longe do necessário e do direito pleno.
Indignação contra o Poder Legislativo que não
vota os diversos projetos de lei de interesse
dos aposentados e pensionistas, como aqueles
que determinam a recuperação das perdas, o
reajuste único para todos os benefícios previdenciários, fim da DRU e do famigerado Fator
Previdenciário.
Pior ainda age o Legislativo quando vota contra
o segmento, por exemplo, na recente derrubada do projeto de desaposentação.
Indignação contra o poder judiciário que, de
forma infame, faz claros e declarados julgamentos políticos, em desfavor do segmento.
Exemplos máximos desse desvirtuamento foram dados pelo Supremo Tribunal Federal que
declarou constitucional a cobrança de contribuições de servidores públicos aposentados e, na
semana passada, fixou a decadência de dez
anos para as ações revisionais de benefícios.
Assim, os aposentados, pensionistas e idosos
do Brasil têm sofrido, nos últimos anos, a pior
tortura que se pode realizar contra a pessoa
humana: a tortura econômica.
Chegou-se ao absurdo de se ter que escolher,
a cada mês, entre comida ou remédio, visto
que os vencimentos não são suficientes nem
para as duas necessidades básicas.
Repudiam-se todos os atos advindos dos Três
Poderes contrários aos direitos de todos os
trabalhadores aposentados, pensionistas e
idosos que construíram essa grande Nação.
Reivindicam o pleno cumprimento de seus Direitos, bem como, uma vida digna para todos.
Esta Carta será encaminhada pela COBAP
ao Papa Francisco, à Corte Internacional de
Direitos Humanos, à Associação Internacio-
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nal de Seguridade Social (ISSA), com sede
em Genebra, às autoridades brasileiras e a
todos aqueles interessados nas causas dos
aposentados, pensionistas e idosos.
Florianópolis, 24 de outubro de 2013
Eu acredito, Srªs e Srs. Senadores, que esses
documentos demonstram claramente a completa insatisfação dos aposentados e pensionistas com o tratamento que eles tem recebido.
Nós chegamos num ponto em que não há mais o
que dizer. Todos sabem que o descaso com a situação
deles é total. Eu diria, é um desrespeito total.
Não existe explicação para o que está sendo feito
com eles. Não existe!!!
É como eles dizem: Contribuir sobre 10, sobre 7,
sobre 5 e depois receber sobre 2 ou 1 é revoltante! É
piada e de muito mau gosto.
Mas, Senhor Presidente,
O Conselho Nacional de Seguridade Social foi
recriado no dia de ontem, em reunião do Grupo de
Trabalho dos Aposentados no Ministério da Previdência Social.
O Conselho é histórica bandeira de luta da COBAP e Federações de Aposentados.
A COBAP participou da reunião com os amigos
Warley Martins Gonçalles (presidente), João Florêncio
Pimenta e Maurício de Oliveira.
Estavam neste encontro os Ministros da Previdência Social, Garibaldi Alves, da Secretaria Geral
da Presidência da República, Gilberto Carvalho e da
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do
Rosário além de representantes de sindicatos nacionais de aposentados, CUT, Força Sindical, CTB, Nova
Central, UGT, Fundação Getúlio Vargas, Dieese.
A recriação do Conselho é o espaço quadripartite
necessário para que entre em discussão o Orçamento
da Seguridade Social, que sofre permanentes desvios
de recursos para outras finalidades.
Interministerial, o Conselho vai acompanhar políticas públicas de Saúde, Previdência e Assistência
Social e contará com a participação direta da COBAP
na bancada dos aposentados, pensionistas e idosos.
A composição completa e o regimento interno
serão aprovados e publicados na próxima reunião do
GT, no dia 03 de dezembro.
Sr. Presidente. Sinto-me contemplado com essa
boa notícia que acabei de falar aqui na tribuna, pois
tenho projeto de lei (PLS 178/2007) nesse sentido.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Cumprimentando V. Exª,
quero dar a palavra ao Senador Capiberibe, que já
havia me pedido.
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Em seguida, V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu requeiro a minha inscrição para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito já.
Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Sem revisão do orador.) – Também, da mesma
forma, se ainda tiver espaço. E agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – V. Exª é o último, das três
comunicações inadiáveis.
Antes de passar a palavra ao próximo orador,
quero dizer ao Senador Paim que o que foi requerido
por V. Exª será considerado na íntegra e transcrito nos
Anais do Senado Federal.
Concedo a palavra ao Senador Ruben Figueiró,
como orador inscrito, do PSDB do Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, antes, eu gostaria de me
dirigir ao eminente Presidente, Senador Paulo Paim.
V. Exª, como todo bom gaúcho, é muito incisivo
e positivo nas suas declarações e na defesa dos seus
princípios. V. Exª, inclusive, disse, respondendo à Senadora Ana Amélia, que gaúcho marca na paleta. Eu
quero dizer a V. Exª que nós, sul-mato-grossenses, que
também somos conhecidos por “matuchos”, somos muito francos e positivos na defesa dos nossos pontos de
vista e sempre dizemos que nós, ao invés do gaúcho,
mas talvez imitando o gaúcho, marcamos na anca,
para que fique bem sinalizado o nosso ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – O que corresponde ao mesmo
ponto de vista. Meus cumprimentos.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Somos irmãos, portanto.
Sr. Presidente, não me enquadro entre aqueles
que criticam governos quando eles investem em propaganda e divulgam os seus feitos. Acho que numa
democracia moderna os governantes têm todo o direito de difundir suas realizações, seus projetos, sua
agenda para o futuro.
Isso é muito diferente quando decidem vender
ilusões. O recente caso da venda do Campo de Libra,
do pré-sal, vem se transformando numa acintosa pro-

Quinta-feira 31

691

77055

paganda eleitoral, numa clara tentativa de distorcer a
realidade. Há mistificação em demasia em torno do
assunto.
Ouço comentários sobre os valores trilhardários
que serão apurados a partir da exploração dos poços
petrolíferos de Libra, todos na direção de um ufanismo
perigoso, porque induzem as pessoas a pensarem que
esses recursos começarão a ser aplicados em educação e saúde imediatamente.
Sabemos que isso não será assim. Ainda serão
necessários mais de uma década para que os poços
do pré-sal tenham viabilidade econômica. E mais ainda: não se sabe se, nesse período de tempo, haverá
novas matrizes energéticas – como o xisto americano,
por exemplo – ou descobertas de campos petrolíferos
cuja extração tenha custo mais barato, para que possamos enaltecer algo que ainda encontra-se no campo
da teoria, e não no plano concreto.
Acho que temos que ser mais realistas. Tenho
dúvidas, Srªs e Srs. Senadores. Será que o povo se
deixa enganar assim tão facilmente?
A venda de ilusões, de fantasias, não educa nem
formam cidadãos responsáveis, maduros, conscientes
dos verdadeiros valores que devem nortear os rumos
de uma Nação.
O oba-oba em torno de projetos que ainda se
encontram em fase de perspectiva de realização apenas infantilizam a sociedade, não permitindo que elas
pensem com a própria cabeça. É tempo de mudar.
E também há questões pontuais que é preciso
ponderar. A Petrobras está com reduzida capacidade
de investimento. Na semana passada, os jornais deram
grande destaque à redução do lucro da empresa em
mais de 40% em relação ao mesmo período do ano
anterior. A empresa apresentou lucro de pouco mais
de R$3 bilhões, denotando que suas contas estão se
deteriorando, mesmo porque hoje ela é considerada
uma das empresas mais endividadas do mundo.
A consequência é que a Petrobras terá que desacelerar ou mesmo rever seus investimentos, o que cria
uma situação de baixa performance de investimentos
de longo prazo. Com isso, o Brasil permanecerá amarrado a este processo de crescimento pífio, praticando
largamente o que muitos chamam de – entre aspas –
“populismo econômico”.
Muitos especialistas, e agora com forte pressão
inclusive da imprensa, propõem que a empresa recomponha o preço dos combustíveis, para reduzir as
diferenças entre o preço que pagamos pela importação
dos derivados de petróleo dos preços que praticamos
no mercado interno.
O Governo teme em tomar a decisão, pois não
quer jogar gasolina na fogueira da inflação. O proble-
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ma é que, de fato, boa gestão econômica não combina
com campanha eleitoral.
Ninguém deseja que haja aumento de preços –
que vem ocorrendo de maneira preocupante no setor
de alimentos –, mas ninguém também pode concordar
com a deterioração das contas públicas, com a falta
de perspectiva de longo prazo e com o crescente uso
da Petrobras para manter uma inflação artificial, que
explodirá assim que terminarem as eleições de 2014.
É bom que todos nós ouçamos e nos precatemos disso.
Estamos numa encruzilhada histórica. Pelo lado
que olhamos, estamos vendo problemas. Os gargalos
da nossa infraestrutura permanecem alarmantes. Obras
seguem a passos de cágado. Denúncias surgem a todos os momentos. O Governo não consegue entregar
para a população aquilo que prometeu há dois anos.
As concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos não avançam. Programas emergenciais, como
da instalação de cisternas em regiões que enfrentam a
mais grave seca da história, não são implantados por
falta de logística e gerenciamento.
A transposição do rio São Francisco já entrou no
anedotário nacional como uma das obras mais virtuais do Governo – ou seja, só existe nas maquetes de
computador. E, assim, vamos andando.
Srªs e Srs. Senadores, no início da semana, o
jornal Folha de S. Paulo trouxe uma notícia, em sua
primeira página, que é o retrato acabado deste Brasil
de ilusões. Uma empresa pequena de Belo Horizonte, dotada de apenas uma salinha, uma mesa, um telefone e um computador, sem funcionário conhecido,
está prestes a ganhar duas concorrências milionárias
da Valec para fornecer trilhos ferroviários à empresa.
A RMC Participação – empresa desconhecida do
mercado, criada de maneira esquisita há dois anos –,
numa parceria com a empresa chinesa Pangang, movimentará cerca de R$750 milhões de recursos públicos para adquirir trilhos ferroviários, para atender as
Ferrovias Norte-Sul e Oeste-Leste.
A reportagem da Folha fornece todos os indicativos de que a Valec, mais uma vez, entra num terreno
perigoso, demonstrando falta de compromisso republicano na realização de um empreendimento estratégico para o Brasil. São coisas como essa que levam
ao descrédito e assusta o investidor sério que deseja
vir para o Brasil para fincar raízes sólidas no processo
de desenvolvimento brasileiro.
Estou, Srªs e Srs. Senadores, convencido de que
o Brasil, neste momento, não precisa de propagandas
ilusórias, não precisa de mágica de marqueteiro, não
necessita de fazer pirotecnia com programas que não
podem apresentar resultados concretos. Como disse
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anteriormente, isso deseduca nossa sociedade, estimulando o oportunismo e a esperteza no lugar da
seriedade e da dignidade.
Lamentamos que o Governo insista nesta linha
de conduta. Chegará o momento, diante dos exageros, que o enaltecimento provocará repulsa e a busca
obsessiva por popularidade se transformará numa demonstração de desespero diante das ilusões perdidas.
Por oportuno, Sr. Presidente, encerro o meu discurso, citando outro assunto: hoje se comemora os dez
anos do Bolsa Família.
Ninguém nega o valor das políticas sociais do Estado. Digo Estado, porque o Bolsa Família não é obra
de um Governo ou de um partido político, por mais méritos que a atual gestão tenha na sua estratificação. É
de Estado, porque nasceu quando praticamente nada
existia que atendesse a uma política de social democracia e, pode-se dizer, seu embrião foi instituído por
um estadista: Fernando Henrique Cardoso.
Não fosse o programa Comunidade Solidária, em
1995, principal instrumento de organização das políticas sociais do governo FHC, impulsionado pela então
Primeira Dama, Dona Ruth Cardoso, com a constituição do Bolsa Escola e de outros benefícios – como o
Bolsa Alimentação, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Seguro Safra, entre outros que faziam
parte da Rede de Proteção Social –, evidentemente
não veríamos, hoje, os efeitos positivos nas comunidades mais carentes do País, tão alardeados nessas
comemorações dos dez anos do Bolsa Família.
O Comunidade Solidária virou Programa Fome
Zero. Ou seja, independente da cor partidária, a preocupação em combater a miserabilidade do povo brasileiro é da Nação. Por isso, não tenho dúvidas em
afirmar, Sr. Presidente, que a consolidação do Bolsa
Família é um dever de Estado.
Deve-se comemorar, sim, o Bolsa Família, um
programa mundialmente reconhecido, mas, repito, não
como uma obra sectária de um Governo ou de partido,
e, sim, com uma sensibilidade social que une a Nação
brasileira, portanto, uma ação de Estado.
Entendo que, por mais méritos que tenha o Bolsa Família, passados dez anos, é chegada a hora de
proporcionar outras alavancas sociais para que as pessoas resgatadas da miséria possam aprender – entre
aspas – “a pescar”.
O Governo tem dado o peixe ao longo de todos
esses anos. Sugiro agora ampliar os programas para
que seja doada a – entre aspas – “vara de pescaria”.
Acho que isso é possível estimulando o empreendedorismo do nosso povo, que pode, por exemplo,
aprender a se organizar dentro das características de
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cada comunidade, formando cooperativas de trabalho
e, por consequência, gerando emprego e renda.
Esses 36 milhões de brasileiros que saíram da
linha da pobreza extrema podem e devem ser estimulados a entrar na população economicamente ativa,
com estímulo e apoio governamental. Essa seria uma
boa oportunidade de o Bolsa Família entrar em uma
nova fase.
É, portanto, Sras e Srs. Senadores, repito, uma
política de Estado.
Muito grato, Sr. Presidente, pelo tempo excedente
que me concedeu.
Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Obrigado, Senador Ruben Figueiró.
Eu queria agradecer muito também a correspondência que V. Exª me enviou sobre aquele poema que
recebi. V. Exa me pediu uma cópia, e eu lhe remeti, e
V. Exa fez um poema mais bonito do que aquele que
tinha chegado às minhas mãos. Meus cumprimentos
à sua veia poética.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – De imediato, convidamos o Senador Mozarildo Cavalcanti, como Líder do PTB; em
seguida, a Senadora Ana Amélia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Sras e
Srs. Senadores, ontem tivemos uma sessão muito bonita aqui no Senado, em que se homenagearam tanto
aquelas autoridades que colaboraram com a elaboração da Constituição Federal quanto as que ajudaram
no encaminhamento dela.
Foi o caso do Presidente Sarney, que foi um hábil
articulador, inclusive abrindo mão de um ano do mandato a que tinha direito, porque assumiu no lugar do
Presidente Tancredo Neves, cujo mandato era de seis
anos. Ele abriu mão de um ano e também não criou
obstáculos para outras demandas – pelo contrário –,
apesar de ter sido hostilizado em muitos momentos
porque ele era o Vice que assumiu. Tancredo, infelizmente, não pode exercer um dia do seu mandato
porque morreu antes.
A comemoração de ontem nos leva a refletir, não
só a mim e aos outros colegas que são ex-Constituintes,
que tiveram, portanto, a oportunidade de elaborar esta
Carta, que, no dia 5 deste mês, completou 25 anos,
mas a todos.
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Como foi dito ontem por vários oradores, essa
Constituição, que muitos acham prolixa, extensa, na
verdade, provou ser, de fato, uma Constituição cidadã
como disse Ulysses Guimarães. Por quê? Porque ela
não só priorizou os direitos fundamentais do cidadão
como definiu claramente os deveres e as ações dos
três Poderes, inclusive.
Queria falar especificamente em memória àquele ato de ontem que vejo com tristeza, muitas vezes,
não pessoas idosas, mas pessoas jovens dizerem que
não gostam de política e que não querem entrar para
a política. Portanto, os bons pensam assim, e não entram; os maus, portanto, têm as porteiras escancaradas, uma vez que os bons não ocupam o espaço que
deveriam ocupar.
Eu queria aqui pegar uma frase de Ulysses Guimarães, uma vez que estamos falando da Constituinte, em que diz: “Política é filha da consciência, irmã do
caráter, hóspede do coração. Quem não se interessa
pela política não se interessa pela própria vida”.
Na verdade, o que quero fazer é uma exortação,
uma vez que ano que vem teremos eleições: que tanto os jovens, quanto as mulheres, quanto os adultos
de qualquer idade que sei que têm realmente a preocupação de como fazer um Brasil melhor entrem para
a política.
Sempre digo, aliás não é uma frase minha, que o
Parlamentar corrupto não vira corrupto porque foi eleito.
Não. O cara que já é corrupto que se transforma em
Parlamentar pelo voto do cidadão. É preciso também
que aquele eleitor que não quer participar, mas que
se preocupa com o futuro do seu Município, do seu
Estado, do Brasil como um todo, com os direitos de
cada um, participe: uns, candidatos; outros, eleitores,
mas que o eleitor tenha consciência de que o fato de
ele anular o voto, o fato de ele votar em branco ou o
fato de ele se abster não anula eleição alguma. Vejo
muito nas redes sociais muitas pessoas aparentemente
competentes colocando isto: “Não, vamos votar nulo;
não vamos reeleger ninguém; vamos votar em branco.”
Quero relembrar a essas pessoas que o que vale
são os votos válidos. Não há essa história de serem
necessários mais de 50% dos votos para a eleição
valer. Não há isso, porque só se computam para efeito de eleição os votos efetivamente dados; nem os
brancos, nem os nulos são computados, muito menos
a abstenção.
Então é um clamor que eu faço mesmo, uma vez
que estamos às vésperas do ano eleitoral: que todo
jovem, toda pessoa consciente – mulher, homem – realmente se interessem pela política. Não só o presente
como também o futuro deste país dependem disso.
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Eu me lembro de que, quando disputei uma eleição pela primeira vez, foi como suplente de Deputado
do Território Federal, porque naquela época não havia coeficiente para se fazer o cálculo, então era uma
eleição do tipo majoritária: o Deputado se candidatava
e precisava ter um suplente junto na chapa. Nós perdemos a primeira eleição, e, na segunda eleição, em
1982, eu me candidatei a Deputado Federal, numa
fase, Senador Figueiró, em que eu estava no topo da
minha profissão de médico, porque eu estava com
uma clientela particular muito boa e tinha emprego no
governo. Então, em termos financeiros, eu não tinha
necessidade alguma de ser Deputado. Mas o que me
levou a candidatar-me foi justamente o fato de, àquela
época, o governador do Território Federal ser nomeado,
seguindo critérios completamente alheios à população que lá vivia; não eram votados, nem muito menos
tinham compromisso com as pessoas que viviam lá.
Então eu, como filho de Roraima, comecei a me
indignar contra isso quando ainda estava nos bancos
escolares. Só depois de 14 anos trabalhando como
médico é que resolvi entrar na política. Quando entrei,
vi que, dada a distância do meu Estado em relação a
Brasília – naquela época não havia os aviões superjatos
de hoje –, era incompatível exercer uma boa medicina
e fazer uma boa política. Então, decidi por não exercer
mais a medicina e me dedicar à política.
Tive a honra de ter o primeiro mandato, tentei
fazer algumas coisas no primeiro mandato, Senador
Ruben Figueiró, mas só duas coisas importantes eu
consegui: a lei autorizativa que criou a Universidade
Federal de Roraima e a Escola Técnica de Roraima.
Eu tive de sair de Roraima com 15 anos para estudar
fora porque lá não havia nem o ensino médio. Depois,
fui reeleito, em 1986, para ser Constituinte e, após a
promulgação, continuar Deputado.
Na Constituinte, eu posso dizer que nós conseguimos, para Roraima e para o Amapá, por exemplo,
junto com a redemocratização do País, a democratização da nossa vida naqueles territórios. Porque, na
verdade, como eu disse, não elegíamos governador,
não tínhamos Senador e, com a transformação desses Estados pequenos, se compararmos com a média
nacional, nós demos uma outra vida.
Lembro-me, Senador Figueiró, de que, quando eu
apresentei o projeto que criava a Universidade Federal
de Roraima, muitos companheiros, tanto na Câmara
como aqui no Senado – e, como nós não tínhamos Senador, eu fui atrás de vários Senadores –, diziam que
era uma coisa demagógica, porque a população de
Roraima não justificava ter uma universidade federal.
Não só justificou, Senador Figueiró, mas hoje já
existem cerca de 30 cursos, além de haver mestrado
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e doutorado. Depois da criação dessa universidade,
nós tivemos o aparecimento de cinco instituições particulares de ensino superior, e, mais, foi criada a Universidade Estadual de Roraima, além de uma coisa
pioneira, a Universidade Virtual, que leva virtualmente
a todos os Municípios as aulas dos alunos que passam na seleção, a que qualquer pessoa pode assistir.
Então, eu entendo que, se não for pela política,
não mudamos as coisas. Se ficar só reclamando, só
resmungando, só tratando todo mundo como corrupto, sem fazer distinção, realmente, aí, nós entramos
numa praia bem favorável para que uma ditadura se
instale no País.
A política democrática é o único caminho que há
tanto para o cidadão pobre...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – ... ascender socialmente, quanto
para as pessoas chamadas de classe média poderem
também ter as suas garantias como saúde, educação,
segurança, que hoje deixam muito a desejar.
Então, eu quero terminar, repetindo a frase de
Ulysses Guimarães: “Política é filha da consciência,
irmã do caráter, hóspede do coração. Quem não se interessa pela política não se interessa pela própria vida.”
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Concedo a palavra à Srª Senadora
Ana Amélia, pelo prazo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Perdoe-me. Novato é assim mesmo.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Sr. Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/PSB – AP. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, uma das maiores ilegalidades da região da Amazônia e – diria até – do Brasil
é praticada no Estado do Amapá, sob o olhar míope
das autoridades federais que regulam e fiscalizam a
matéria que passarei a discorrer.
Refiro-me ao império de comunicação do ex-Senador Gilvam Borges, do PMDB. No Amapá, os
veículos de comunicação de Gilvam Borges, ao arrepio da lei, fazem oposição sistemática e rasteira ao
Governador do Estado, Camilo Capiberibe, ao Prefeito
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de Macapá, Clécio Luís, e, claro, a mim e ao Senador
Randolfe Rodrigues.
Mas até hoje não existe qualquer tipo de punição
pelas irregularidades cometidas, ao correr de tantos
anos, pelas emissoras de televisão, TV Tucuju e TV Tarumã, e pelas emissoras de rádio, Tarumã e 102,9 FM,
pertencentes ao Sistema Beija-Flor de Radiodifusão,
de propriedade da família Pinheiro Borges.
O mais grave é que o Sistema Beija-Flor, mais
uma vez ao arrepio da lei, comanda uma cadeia de 15
rádios educativas e comunitárias, para propagar insanidades e calúnias contra os adversários políticos do
PMDB. Esse é o caso de uso do mandato para obter
concessões de rádio e televisão. É explícito: três canais
de televisão e 16 emissoras de rádio, conquistadas com
mandato de Senador aqui, nesta Casa.
Até hoje, a única denúncia contra o Sistema
Beija-Flor ao Ministério das Comunicações dorme em
berço esplendido.
Também as notificações dirigidas ao Ministério
Público Federal até hoje não encontraram respostas.
Parece que os procuradores sentaram em cima do
processo ou simplesmente resolveram arquivar sem
qualquer tipo de análise minuciosa com base no que
diz a nossa Constituição Federal e a lei que regula
essa matéria.
Ao que parece, uma mão invisível e poderosa
protege a família Pinheiro Borges. Por essa razão, eu
e o Senador Randolfe Rodrigues requeremos, no dia
20 de agosto passado, ao Ministério das Comunicações cópias integrais dos três processos que tratam
da denúncia feita em 2007 ao Ministério Público Federal do Amapá. No ofício, requeremos ainda cópia das
respectivas justificativas caso os processos tenham
sido arquivados. Nós queremos saber por que, se for
o caso, esses processos foram arquivados.
Além disso, enviamos outro ofício, datado do dia
21 de agosto passado, endereçado à Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações), que tem a função de
fiscalização do funcionamento desses sistemas de comunicação, levando isso ao conhecimento da agência
reguladora. E adianto que o representante da Anatel no
Amapá é uma indicação política do ex-Senador Gilvam
Borges, que continua tão poderoso quanto antes. Agora,
juntamente com o Senador Randolfe Rodrigues, fomos
ao Presidente da Anatel conversar e apresentar essas
irregularidades com a documentação que as comprova,
dizendo também que havíamos requerido informações
ao Ministério das Comunicações cobrando esclarecimentos sobre as irregularidades que estão ocorrendo
na operação de rádios comunitárias no Amapá.
De acordo com as denúncias que chegaram até
nós, diversas rádios comunitárias estão sob o controle
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de políticos e empresários do ramo de comunicações,
ligados ao Sistema Beija-Flor de Radiodifusão, que é
da Família Pinheiro Borges. Para atender ao disposto
na legislação do setor, tais empresários formaram associações de moradores de fachada para que pudessem receber as outorgas para a operação de rádios
comunitárias e, uma vez recebida a outorga, assumiram o controle, as operando como rádios comerciais.
Todas as rádios comunitárias funcionam como rádios
comerciais.
Como água mole em pedra dura tanto bate até
que fura, no dia 6 de setembro passado, ingressamos
com uma representação no Ministério Público Federal
do Amapá para verificação, mediante instauração de
inquérito, das irregularidades na operação das rádios
comunitárias comandadas em cadeia pela Rádio 102,9
FM. É o único caso do País em que as rádios comunitárias integram uma rede para difamar e caluniar os
adversários políticos.
E seguindo o referido dito popular, nesta quarta-feira, o Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro do Amapá entrou com uma nova representação
ao Ministério Público Federal contra o uso em benefício
próprio dos meios de comunicação por seus proprietários, todos pertencentes à família de Gilvam Borges.
Alega o Partido que o ex-Senador Gilvam Borges
é conhecidamente dono de um verdadeiro império de
comunicação. E ele construiu esse império de comunicação, Sr. Presidente, aqui, nesta Casa, com mandato de Senador. Dificilmente vamos encontrar uma
obra que o referencie no Amapá. O que o referencia
são três canais de televisão e 16 emissoras de rádio,
construídas durante o período em que foi Senador da
República.
A alegação do Partido é que ele é, de fato, o
dono desse império de comunicação construído ao
arrepio da Constituição Federal, que proíbe acúmulo
de concessões de rádio e TV e veda o monopólio por
parte de políticos.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP) – Praticamente todo o sistema de radiodifusão da capital e também as rádios comunitárias, os
meios de comunicação da família Borges são utilizados para bombardear seus adversários políticos com
ataques sistemáticos e até mesmo mentiras propagandeadas sem que nenhuma providência de coibição ou
de punição aconteça.
Já se passaram 60 dias desde que nós demos
entrada no requerimento solicitando investigação na
Anatel e continuamos esperando. Naquela oportunidade, recebemos um compromisso, uma promessa
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do Presidente da Anatel de que, em 30 dias, teríamos
uma manifestação. E até agora os nossos ofícios não
foram respondidos. Nós estamos aguardando – e aqui
me dirijo ao Presidente da Anatel e ao Ministro das
Comunicações...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP) – ... e falo aqui em meu nome e em nome
do Senador Randolfe Rodrigues (Fora do microfone.),
cobrando imediatas providências, porque não é possível conviver com a impunidade.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o Sr.
Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Pela ordem, tem a palavra
V. Exª, Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço
a V. Exª.
Eu desejaria apenas registrar, para o conhecimento da Casa, que nós estamos recebendo, na data
de hoje, a visita de uma delegação de Senadores da
Confederação Suíça.
Esta Delegação é presidida pelo Sr. Senador Johannes Germann e integrada também pelo Senador
Felix Gutzwiller, pelo Senador Pirmin Bischof, também
pelo Sr. Senador Jean-René Fournier e pela Senadora
Liliane Maury Pasquier.
Estão também participando desta visita ao Senado Federal do Brasil o Embaixador da Suíça no Brasil,
André Regli; o Ministro da Embaixada, Jean-Pierre
Reymond; e também o Secretário da Comissão de
Política Exterior do Conselho dos Estados da Suíça,
Sr. Florent Tripet.
Já fomos recebidos na Presidência da Casa pelo
Senador Flexa Ribeiro, que representou o Senador Renan Calheiros na conversa e na visita oficial.
Participamos ainda de uma reunião na Comissão de Relações Exteriores, com a presença e a liderança do Senador Jarbas Vasconcelos. E a Senadora
Ana Amélia Lemos também participou dessa reunião,
muito proveitosa.
Além disso, tivemos a oportunidade de recepcionar os Senadores visitantes num almoço muito proveitoso, do qual também participou o Senador Luiz Henrique
da Silveira, nosso Presidente de Honra, e o Senador
Inácio Arruda, bem como o Senador Eduardo Suplicy.
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E eles estão neste momento no plenário fazendo
essa visita, que gostaríamos que ficasse registrada
nos Anais da Casa...
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC)
– V. Exª me permite?
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Pois não, Senador.
Com certeza, as relações entre o Parlamento, o
Senado brasileiro e o da Suíça se tornam ainda mais
próximas, ainda mais produtivas a partir dessa demonstração de apreço e de homenagem que prestam
ao Senado brasileiro.
Muito obrigado.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC)
– Nobre Senador Paulo Bauer, é preciso assinalar que
a presença suíça no Brasil já data de quase dois séculos. Empresas suíças, como, por exemplo, a Nestlé, já
se configuram como empresas brasileiras, tantos são
os anos, as décadas em que essa companhia suíça
opera no Brasil. O importante é assinalar que o empresário suíço veio sempre ao Brasil para investir, para
desenvolver, para ajudar o nosso País a desenvolver-se. No caso da nossa cidade de Joinville, eu quero
deixar muito claro aqui que a maioria dos imigrantes
que, embarcados no navio Colon, vieram fundar a nossa
cidade era composta de imigrantes suíços, procedentes, sobretudo, da região de Schaffhausen.
Os suíços deram a Joinville uma grande contribuição. Hoje Joinville é o que é, uma cidade que tem um
PIB quase do tamanho do Paraguai, que é o terceiro
polo econômico da Região Sul. Nós devemos muito,
Senador Paulo Bauer, aos imigrantes suíços...
(Interrupção do som.)
O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB –
SC) – ... que lá aportaram. Por isso eu quero saudar
a delegação de (Fora do microfone.) parlamentares
suíços com grade alegria e dizer que a sua presença
aqui é mais um marco para firmar, para consolidar as
relações suíço-brasileiras. (Palmas.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – A Mesa quer dar as boas-vindas à Comissão de Política Exterior do Conselho
dos Estados do Senado Suíço. Sejam bem-vindos a
esta Casa.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Só para me inscrever para falar pela Liderança
do PDT.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, à Senadora Vanessa Grazziotin para uma
comunicação inadiável, por cinco minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, eu quero agradecer à Senadora Ana Amélia,
ao Senador Cyro Miranda e ao Senador Sérgio Souza, que me permitem que fale nestes cincos minutos
antes dos oradores inscritos que ambos são. Muito
agradecida, Senadora.
Quero, Sr. Presidente, iniciando minha breve fala,
encaminhar à Mesa uma moção que apresento agora
de pesar pelo falecimento de um companheiro querido,
amigo, um militante de muito tempo do meu Partido, o
Partido Comunista do Brasil.
Refiro-me ao falecimento nessa madrugada de
Carlos Olímpio Martins de Carvalho, conhecido por
todos nós como Calucho, que repito, é um antigo militante do Partido que compôs a direção e foi dirigente
do Comitê Regional do Estado da Bahia e daqui do
Distrito Federal. Companheiro, inclusive, ex-marido da
Senadora Lídice da Mata.
Calucho, uma pessoa que iniciou a sua militância
no Partido e militância no movimento popular em 1974,
ainda durante a ditadura militar. Querido de todos nós,
não apenas por sua capacidade teórica, por sua capacidade política, mas pelo profundo carinho e dedicação
que tinha a todos aqueles que estavam ao seu redor.
Então eu quero aqui mandar o meu abraço carinhoso, já o fiz através de mensagem, mas o faço
publicamente a José Reinaldo, que é irmão de Calucho, dirigente nacional do Partido, responsável pela
nossa comunicação; assim como ao Bruno, filho dele
e à Lídice da Mata, nossa querida companheira que
se dedicou tanto.
E vou conceder o aparte à Senadora Ana Amélia.
Nós sabemos, Senadora, o quanto a Senadora Lídice
se dedicou no período em que Calucho lutava pela
vida. Pois não Senadora.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Senadora Vanessa Grazziotin, eu quero primeiro me solidarizar com a família – eu não o conheci pessoalmente
–, me solidarizar com a nossa querida Lídice da Mata,
que sofreu igualmente com essa perda. Eu queria lhe
dizer que eu queria fazer esse registro para simbolizar
na morte do Calucho, ele, portador do mieloma múltiplo, um câncer que dá no interior da medula, que nós
fizemos uma audiência pública exatamente para tratar
dessa doença. Eu recebi dele, que lutava contra a doença há muito tempo, uma mensagem pedindo que a
gente aqui no Senado trabalhasse junto à Anvisa para
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a liberação do uso para os portadores do mieloma múltiplo da Lenalidomida, que é um medicamento usado e
patenteado em 85 países; na América Latina todos os
países usam esse medicamento porque dá ao portador
dessa doença mieloma múltiplo uma qualidade de vida
melhor. O resultado dessa audiência... Eu quero fazer
uma homenagem a ele que lutou tanto pelos outros
pacientes dessa doença. Nós fizemos uma audiência
pública na quarta-feira passada, sob a presidência do
Senador Waldemir Moka. Estiveram presentes os principais representantes das partes envolvidas, inclusive
com o médico pesquisador especialista nesse assunto,
mais a representante da Anvisa. Diante a qualidade do
que foi levantado ali, o próprio Presidente da Anvisa,
o Dr. Dirceu Barbano, ligou imediatamente ao fim da
audiência pública ao Presidente Waldemir Moka e veio
na tarde da terça-feira seguinte para conversar com
os membros da Comissão, entre os quais a Senadora
Lídice da Mata.
(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Então é o trabalho que nós estamos fazendo em memória,
não só ao Calucho, que eu digo, não conheci, mas ele
foi um bravo lutador pela liberação desse medicamento.
Então, em nome dele eu queria dizer que ele foi uma
vítima e em seu nome nós homenageamos todos os
demais pacientes portadores desse tipo de câncer.
Muito obrigada Senadora, e renovo o a solidariedade
à família dele.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Eu agradeço a V. Exa, Senadora Ana Amélia.
Quero dizer que sei da tristeza que está acometendo a Senadora Lídice da Mata, seu filho, os familiares
de Calucho. José Reinaldo, seu irmão, é uma pessoa
muito parecida. Eram ambos parecidos, com uma grande capacidade política. Devem estar sofrendo muito,
mas saibam todos eles o quanto foram importantes
nesses últimos dias de vida de Calucho, que – tenho
certeza – se sentiu uma pessoa extremamente amada.
(Interrupção do som.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Então, Senadora, concluo (Fora
do microfone.), neste exato minuto, também deixando
aqui minhas homenagens a este que foi um grande
militante. Empresário da área da comunicação, hoje
era um dos sócios de uma importante empresa de
publicidade chamada Tempo Propaganda. Sem dúvida nenhuma, era uma pessoa de grande capacidade.
Ficam aqui minhas homenagens. Meu Partido, na sua
página da internet, está prestando também as homenagens a toda a família de Calucho.
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Falaria, Sra Presidente, de uma matéria que será
votada hoje, daqui a alguns instantes, na Câmara dos
Deputados. Senador Sérgio, me refiro à PEC de prorrogação da Zona Franca de Manaus. Mas o farei em
outra oportunidade, agradecendo muito aos senhores
todos por me proporcionarem fazer essa homenagem
à Senadora Lídice e a família de Calucho pelo seu
passamento nesse momento.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Srª Angela
Portela, 2ª Secretária.
A SRa PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senadora Vanessa.
Também quero mostrar nossa solidariedade à família da nossa companheira, Senadora Lídice da Mata,
pelo falecimento de seu ex-companheiro, o Sr. Calucho.
Com a palavra, como oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara Presidente desta sessão, Senadora Angela
Portela, caros Senadores e Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado:
“Tem coisas que não dá para esquecer. A luta contra
o câncer de mama é uma delas.” Essas são frases
veiculadas pelo Senado Federal em campanhas no
Jornal do Senado ou em cartazes espalhados pelos
corredores, resumindo bem a relevância, a necessidade
e a importância do Outubro Rosa, que iluminou com
esta cor os prédios e monumentos de todo o País, a
começar pelo nosso Congresso Nacional que à noite
fica bem mais bonito na engenharia e arquitetura magistral de Oscar Niemeyer.
O diagnóstico precoce para o câncer de mama,
ou para qualquer outro tipo de câncer, é a melhor maneira de combater essa doença.
Neste outubro que está prestes a terminar, a
mobilização tem o que comemorar: a ampliação das
políticas de saúde contra essa doença.
À espera de uma sanção da Presidente Dilma
Rousseff, o substitutivo ao Projeto de Lei 352, de 2011,
de minha autoria, inclui tratamento com medicamentos
de uso oral contra o câncer entre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde. O projeto foi aprovado
pelo Senado, por unanimidade, de modo definitivo, há
uma semana, exatamente em 23 de outubro, parte
da agenda propositiva da Casa neste Outubro Rosa,
como definiu e agendou o Presidente Renan Calheiros.
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Não tenho dúvida da sensibilidade da Presidente
Dilma Rousseff. Ela sancionou sem vetos dois outros
projetos que vou relatar em seguida.
Felizmente, a sugestão que espero seja sancionada sem vetos será a nova lei que proporcionará tratamento em casa, de modo mais eficiente e seguro, a
mais de um milhão de pacientes com câncer que têm
contratos com planos de saúde – claro, não apenas
pacientes com câncer de mama.
A aprovação desse projeto, que, por dois anos e
quatro meses, sensibilizou o Congresso Nacional ao
longo da tramitação, com o apoio da base do Governo e da oposição, prova a importância de se legislar
de modo colaborativo e em benefício da população.
É importante lembrar que a adoção antecipada
pelo Governo Federal das medidas previstas no projeto de lei, por meio da portaria da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), presidida pelo Dr. André Longo – e eu não posso esquecer esse nome –,
incluiu 37 medicamentos orais para tratamento domiciliar do câncer e reforçou a relevância dessa proposta
legislativa, construída a partir de sugestões do Instituto Oncoguia, presidido pela combativa Luciana Holtz.
Um estudo inédito coordenado pelo doutor em Ciências Médicas Otávio Clark, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
fortalece os argumentos em favor do novo marco legal.
A pesquisa comprova que o tratamento do câncer
em casa, com o uso de quimioterapia oral, é eficiente
ao paciente, é sustentável, financeiramente, aos planos de saúde e tem efeitos positivos ao Sistema Único
de Saúde (SUS).
O estudo indicou também que, em alguns casos,
o medicamento oral contra o câncer é mais barato em
relação à quimioterapia intravenosa, pois não depende
de uma clínica completa para tratamento.
Medições estatísticas, com base em informações
de 32 operadoras de planos de saúde, em nosso País,
demonstram que a adoção da lista de medicamentos
orais contra o câncer autorizados pela ANS custaria,
mensalmente, aos planos de saúde, R$0,32 por usuário,
o equivalente a apenas 0,32% dos aproximadamente
R$100,00 que o brasileiro paga, mensalmente, para
manter um plano. Isso, na média, é claro.
Por isso, a nova legislação não pode servir de
desculpa aos planos em busca de um reajuste nas
mensalidades. O estudo indica ainda que se todos os
medicamentos orais contra o câncer disponíveis no
mercado fossem incluídos, os pesquisadores avaliam
que esses custariam, mensalmente, aos planos de
saúde, R$0,39 por usuário. Isso representa, em média, só 0,39% do valor mensal que o brasileiro gasta
por mês com seguros de saúde.
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Eu queria aproveitar para agradecer a manifestação do Dr. Otávio Clarck por ter me enviado mensagem
registrando o meu trabalho na divulgação dos seus
estudos inéditos. Também agradeço ao ex-presidente
da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Dr. Anderson Silvestrini, bem como ao Presidente do Inca,
Dr. Luiz Antonio Santini, e ao Dr. José Luiz Pedrini,
Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, pelas palavras de apoio a essa iniciativa legislativa.
O Congresso Nacional, portanto, tem sido, Senadora Angela Portela, um grande aliado do Outubro
Rosa. Mais que a defesa dos direitos das portadoras
de câncer de mama ou de colo de útero, o Legislativo
atuou em favor da criação de duas importantes legislações contra o câncer: a Lei 12.802, de 2013, da qual
participei como relatora, e que garante às vítimas de
câncer a reconstituição imediata da mama – é projeto
de uma mulher, a Deputada Rebecca Garcia, do meu
Partido, do Estado do Amazonas – e a Lei 12.732,
de 2012, também relatada por mim, aqui no Senado,
que estabelece o prazo de até 60 dias para o Sistema
Único de Saúde iniciar o tratamento contra o câncer
assim que diagnosticada a doença.
Quero lhe dizer também que Presidente Dilma
Rousseff foi extremamente sensível e ela sancionou
essas duas leis sem qualquer veto, e as duas já estão
sendo implementadas. O Ministério Público Federal
inclusive trabalha intensamente junto ao SUS para
habilitação de todas as unidades de saúde; da mesma
forma, o próprio Ministro Alexandre Padilha.
Outras iniciativas legislativas importantes tramitam no Congresso Nacional. É o caso do PL 3595, de
2012, de minha autoria, que tenta permitir o acesso
mais facilitado às políticas de prevenção, detecção e
tratamento do câncer de mama por mulheres portadoras de deficiência. Essa sugestão legislativa também é
apoiada por entidades como a Federação Brasileira de
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama
(Femama), presidida pela mastologista Maira Caleffi.
São, portanto, ações valiosas que reforçam a
necessidade de políticas estruturantes e articuladas,
com todos os três Poderes (Legislativo, Executivo e
Judiciário), ano a ano, de outubro a outubro, sempre
cada vez mais importante, mais relevante. Mais um
Outubro Rosa chega ao fim, com mais esperança de
cura aos pacientes.
É com esse mesmo objetivo que uma nova cor
ganhará prédios públicos e monumentos em novembro.
Na segunda-feira, dia 4, o Congresso Nacional abre
oficialmente o Novembro Azul, Campanha Nacional
de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata. A
sessão solene, marcada para 17 horas, foi solicitada
por mim e pela Deputada Federal Rose de Freitas e

Quinta-feira 31

699

77063

quer, simplesmente, alertar para a conscientização e o
combate ao câncer de próstata, a segunda causa mais
comum de morte por câncer em homens em nosso País.
A Sociedade Brasileira de Urologia, presidida
pelo Dr. Aguinaldo Nardi, também será homenageada
durante a sessão de segunda-feira. Vem dessa entidade, aliás, o alerta sobre a necessidade de cuidado
à saúde do homem, a partir de audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal, também por minha iniciativa.
Dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que 60 mil novos casos da doença surgiram no
Brasil só em 2012. A taxa de mortalidade cresce de
forma acentuada e assustadora, passando de 3,73
para cada 100 mil homens, em 1979, para 8,93 em
cada 100 mil homens, em 1999, um aumento de 139%.
Esses números demonstram a importância do
Novembro Azul. Os homens precisam tocar nesse assunto, Senador Cyro, Senador Sérgio, Senador Suplicy,
que estão aqui no plenário. Sempre digo: em geral,
não é o caso dos senhores – tenho certeza, porque,
especialmente, conheço a sua esposa, Senador Cyro
Miranda, e sei que ela, como psicóloga, tem muito
cuidado com a saúde –, mas, às vezes, na média, os
homens têm um cuidado maior com seu automóvel,
que levam para revisão a cada mês, e não cuidam da
sua saúde, como por meio desse exame preventivo
da próstata, que é...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– ... depois das doenças cardíacas, a que mais mata
os homens.
Então, queria registrar a minha satisfação nesse
apelo e, com muita alegria, concedo o aparte ao Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Senadora Ana Amélia, se não fossem as mulheres,
os homens não teriam nenhum tipo de cuidado com a
saúde. Meu pai tem 71 anos, vai fazer 72, foi ao médico
umas três vezes na vida, e levado pela minha mãe. Minha mãe já tem um cuidado diário com o trato da saúde.
Então uma coisa é certa: se não fossem as mulheres,
não teríamos o Novembro Azul, que tenta incentivar os
homens também a fazer os exames preventivos que,
muitas vezes, especialmente para o câncer de próstata, resolve e tem cura. E, agora, estamos findando
o Outubro Rosa e gostaria de parabenizar V. Exª pelo
pronunciamento, clamando, ainda que no final de outubro, para que essa campanha continue, porque ela
salva e muito as vidas, especialmente das mulheres
que têm um trato todo especial. Parabéns, Senadora.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Sérgio Souza.
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
De fato, terminamos o Outubro Rosa que é para chamar a atenção para o câncer de mama, que é o que
mais mata as mulheres depois das doenças cardíacas.
E começamos o Novembro Azul, que é para chamar a
atenção para o câncer de próstata, que também tem
uma letalidade muito grande em nosso País.
Muito obrigada pelo seu pronunciamento.
Queria conceder um aparte ao Senador Suplicy,
que me pediu; e, em seguida, o Senador Cyro Miranda.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – Quero cumprimentá-la, Senadora Ana Amélia, porque V. Exª tem uma preocupação com respeito
à saúde preventiva, em especial para as mulheres. V.
Exª que tanto batalhou para que todas as mulheres
possam sempre realizar um exame preventivo sobre o
câncer de mama, agora coloca a sua energia em favor
do tipo de câncer que afeta...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT
– SP) – ...sobremaneira os homens, que é na próstata.
Dou aqui meu testemunho: em 2002 – portanto há 11
anos –, fui ao meu médico, fazia exames preventivamente, e ele detectou: “Olha, agora você precisa fazer uma
cirurgia para extrair a próstata.” Perguntei: “Quando?”
Ele falou: “Amanhã de manhã, seis e meia da manhã,
o melhor é não demorar nem mais um dia.” E assim,
no dia seguinte, o Dr. Geraldo de Campos Freire Filho fez a cirurgia. Felizmente foi muito bem sucedida,
e continuo aqui trabalhando bem no Senado Federal.
Então, a recomendação de V. Exa é muito positiva. Para todos os homens depois dos 40 ou 50 anos
é necessário, pelo menos uma vez ao ano, ir ao médico e verificar se porventura está havendo qualquer
problema na próstata. Parabéns a V. Exa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
– Senador Suplicy, dizem que as palavras comovem,
mas que os exemplos arrastam. E V. Exa está dando um
exemplo. Eu acho que o testemunho de uma experiência pessoal vivida serve para demonstrar a realidade
de que, tratado preventivamente, o câncer de próstata
tem solução e pode ter cura, sem dúvida nenhuma –
dizem os especialistas. Então, eu queria lhe agradecer.
Tenho certeza de que o senhor cuida melhor da
sua saúde do que do seu fusquinha, que o senhor
mesmo dirige, Senador Suplicy. Pelo menos foi o que
eu li do seu filho Supla.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – É um Fiat Uno.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Suplicy.
Ouço o aparte do Senador Cyro Miranda.
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– Senadora Ana Amélia, eu já a conheço. Tenho uma
afinidade muito grande não só...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO)
– ...pela nossa parceria na Comissão de Educação,
mas, desde o primeiro dia, eu tive uma empatia muito
grande com V. Exa, a quem admiro. Tenho comentado
sempre, quando se fala no Senado, sobre uma das
grandes Senadoras da República.
Essa acuidade que tem com a saúde vem demonstrar toda a sua preocupação e nos deixa calar
fundo, porque o homem, principalmente, não tem esse
princípio de fazer as suas revisões constantemente. Ele
acha que com ele não acontece. É aquela coisa: “Não,
em casa nunca entra ladrão”. Contudo, com a saúde
os problemas futuros são muito maiores.
Em casa, eu e minha esposa temos por hábito,
desde que casamos, acompanhar, sempre que possível – e já consegui pelo menos em 90% das vezes
–, o outro quando vai ao médico. Esso é uma maneira
de a gente se apoiar, não esquecer e, com isso, transmitimos o hábito para os filhos também.
Agora, nós temos amigos – e todos os senhores
devem ter visto isto acontecer – que, por um desleixo,
por um esquecimento, vão pagar uma conta muito cara
na vida. Então, essa lembrança é oportuna. Parabenizo
V. Exa, por quem continua a minha admiração, cada
vez maior. Obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
A recíproca é verdadeira, Senador Cyro Miranda. Eu
acho que a nossa responsabilidade coletiva é a de
chamar a atenção para isso, porque é melhor prevenir
do que remediar.
Essas doenças são muito perigosas, mas são
curáveis, especialmente o câncer. Não é para assustar
as pessoas. Alguns têm medo. Dizem que quem procura
– quando faz a prevenção – acha. Então, é o medo de
encontrar algum problema que leva a pessoa a não ir
ao médico. E esse é o pior caminho. Então, os homens
e as mulheres têm que ir ao médico fazer a prevenção
e educar a família também para esse caminho.
Senadora Angela Portela, eu quero terminar dizendo que esse é um tema que também afeta muito
os gestores municipais. E, amanhã, em Porto Alegre,
começa mais uma Marcha dos Prefeitos, no Rio Grande do Sul, liderada pela Federação dos Municípios do
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Rio Grande do Sul (Famurs), que é presidida pelo meu
querido correligionário Valdir Andres.
Na sexta-feira, a Ministra Ideli Salvatti, estará
presente lá liderando uma comitiva que faz parte de
um programa do Governo da Presidente da República, Presidente Dilma Rousseff, no sentido de fazer
aproximação do Governo Federal com as prefeituras
municipais. Vou estar presente amanhã lá, não estarei
aqui – por isso queria antecipar. Estarei representando
o Senador Paim, o Senador Pedro Simon nesse encontro amanhã, e, na sexta-feira, a Bancada gaúcha
estará lá presente.
Essa é uma reunião muito importante, que vai
tratar de vários assuntos. Sou autora da Emenda Constitucional nº 39, que está na Comissão de Constituição
e Justiça, que trata de ampliar – já falei isso aqui com
o Ministro Guido Mantega – em 2% apenas o aumento
da participação do IPI e do Imposto de Renda no FPM.
As prefeituras e os prefeitos estão todos com a
corda no pescoço no seu Amapá – desculpe-me –, em
sua Roraima, que é tão perto do Amapá. Às vezes, os
Estados no Norte a gente tem que visitar mais. Na sua
Roraima, do Senador Jucá e do Senador Mozarildo,
os Municípios também sofrem essas mesas dificuldades. Então, seria conveniente aumentar o Fundo de
Participação.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Parabéns, Senadora Ana Amélia, pelos pontos que destaca em seu pronunciamento
sobre o Outubro Rosa, sobre os diversos projetos que
V. Exª relatou e apresentou aqui, visando proteger a
saúde das mulheres brasileiras, e pela sua preocupação, que é nossa também, com a saúde dos homens.
Nós aprovamos, e V. Exª estava presente na Comissão de Assuntos Sociais, a Política Nacional da Saúde do Homem. Então, Novembro Azul, seja bem-vindo.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Cyro Miranda, como orador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidenta, antes de o ilustre Senador Cyro falar.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu queria saber se há algum Líder inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – O Senador Acir Gurgacz está
inscrito.
Após o Senador Cyro, falará o Senador Sérgio
Souza e, em seguida, o Senador Acir Gurgacz, como
Líder.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Então, V. Exª me inscreva para falar pela Liderança da oposição.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) –V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito obrigado, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Com a palavra, o Senador Cyro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senadora Angela Portela, que preside esta
sessão, Srªs e Srs. Senadores, Rádio, TV e Agência
Senado, Srª Presidente, eu gostaria de começar nesta
tribuna elogiando a atitude republicana do Governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin, do Governador do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral, e do Ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo.
Independentemente das convicções ideológicas e
partidárias, esses três governantes decidiram se reunir
no sentido de estabelecer medidas conjuntas contra
a ação dos vândalos nos protestos de São Paulo e do
Rio de Janeiro, que ocorrem também em diversas cidades brasileiras.
Sem dúvida, a forma como os Black Blocks têm
atuado nos protestos que acontecem desde junho em
todo o Brasil é uma questão de Estado. Envolve a segurança da própria população, o sagrado direito de ir
e vir e a preservação do patrimônio público.
As ações de vandalismo nada têm a ver com a
liberdade democrática da Constituição de 1988. Quebrar o patrimônio público ou privado, atacar cidadãos
ou agredir policiais são ações criminosas. Como qualquer outro crime, precisam ser punidas com rigor pelo
Estado, da mesma forma que devem ser punidos os
excessos no uso da força policial e os desvios de conduta de qualquer membro das corporações.
Ao longo das últimas décadas, em que temos
vivido sob a égide do Estado de Direito e o manto
dos direitos e garantias individuais estabelecidos pela
Constituição de 1988, a sociedade brasileira amadureceu. Sabemos hoje distinguir o legítimo direito de
reivindicar e protestar do oportunismo anárquico de
que se valem alguns.
Ao longo da história brasileira, vimos milhares de
pessoas irem às ruas. Diretas Já e Caras Pintadas são
apenas algumas das oportunidades em que multidões
tomaram as praças e as avenidas para expressar a liberdade de opinião e pressionar as instituições do Poder.
Cada um desses protestos teve um significado
para a democracia brasileira e nos obrigou, enquanto representantes do povo e dos Estados federados,
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a refletir sobre a relação política com nossas bases
eleitorais.
O próprio repúdio às bandeiras partidárias, marca
dos protestos de hoje em todo o Brasil, tem um significado de extrema importância para as instituições
democráticas, pelas quais lutamos durante anos, até
restabelecermos o Estado de direito no Brasil. Com
certeza, cada partido deve rever seus programas e
propostas, no sentido de buscar substâncias e reconquistar o liame entre o cidadão e as urnas.
Com prazer, cedo a palavra ao Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Senador, desculpe-me a intempestividade.
Eu estava entrando no Senado agora e verifiquei, na
portaria, que um grupo de 19 trabalhadores, homens
e mulheres – não mais que 19 trabalhadores homens
e mulheres –, tentam entrar no Senado para assistir
à votação da PEC do trabalho escravo, e estão sendo
barrados pela segurança do Senado.
Eu peço à Senadora que está na Presidência que
determine uma providência rápida, para que estes 19
trabalhadores, que, aliás, foram convidados, segundo
me disseram, pelo Senador Wellington, possam vir
às galerias.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Certamente, Senador, iremos tomar as providências cabíveis.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Muito oportuna a sua intervenção.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Com todo o apoio de nós Senadores, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB
– GO) – Este é um legítimo desafio para todos nós,
inclusive esse de hoje. Legítimo, porque faz parte do
aperfeiçoamento constante da democracia; desafio,
porque nos faz repensar a política, ir ao reencontro
do eleitor, ouvir e reentender.
Mas nada disso se confunde com a ação radical
dos Black Blocks, que, como está ficando claro, têm
diversos componentes com ficha criminal. Mascarados, esses vândalos não têm ideologia, nem coloração, nem levantam bandeiras ou mostram convicções.
O único propósito, se é que existe algum, é quebrar,
agredir e depredar.
O fato é que, numa democracia amadurecida
por sucessivos pleitos eleitorais e lutas, não se pode
tolerar a forma como os Black Blocks têm atuado. Da
forma como agem, não parecem querer o diálogo. O
espancamento de um coronel da Polícia Militar de São
Paulo retrata uma agressão a todo e qualquer cidadão
de bem deste País. É uma agressão contra a própria
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ordem pública, sem a qual não podemos assegurar os
direitos e garantias individuais.
Esse tipo de violência nada tem a ver com a essência das manifestações de ruas. Muito pelo contrário, traz um comportamento inadmissível no Estado
de direito e merece repúdio de todos os que buscam
um Brasil melhor. Não é por mero acaso que a população tem perdido a tolerância com os abusos desses
Black Blocks.
Isso está claro em pesquisas realizadas pelo Datafolha: 95% dos paulistanos condenam o vandalismo
praticado pelos Black Blocks. A população não se identifica com essa massa sem forma, que se esconde por
trás de máscaras, para espalhar horror e terror. O que
esses mascarados fazem hoje é um crime contra as
legítimas manifestações dos mais diversos segmentos
de trabalhadores e cidadãos.
Respeitar o direito à manifestação é um dever
dos que prezam a democracia. Com certeza, causas
legítimas, como o fim da corrupção, a melhoria dos
transportes públicos e da educação merecem e devem ser levadas às ruas e às urnas. É nesse processo dialético que se fortalece a democracia e que se
escolhem as melhores propostas para levar o Brasil
ao desenvolvimento e ao progresso.
As ações dos Black Blocks, entretanto, mais se
assemelham ao terrorismo. E o terrorismo se perde e se
enfraquece no próprio extremismo, que lhe é peculiar,
e não reconhece o diálogo, nem as vias democráticas.
Por isso, Srª Presidente, as autoridades de segurança pública, num esforço democrático e republicano,
devem estabelecer uma estratégia de inteligência e
ação, para identificar esses mascarados e puni-los na
forma da lei. O Poder Público deve uma satisfação ao
cidadão de bem, que vai às ruas para protestar e que
é vítima também das ações dos vândalos.
A sociedade quer saber e precisa saber se, na
verdade, não há por trás dos Black Blocks organizações criminosas dispostas a desestabilizar a sociedade
e as próprias instituições democráticas. O Brasil não
pode tolerar ou ser leniente com a ação de vândalos,
que fere de morte o Estado de direito.
Parabéns aos Governadores Geraldo Alckmin e
Sérgio Cabral, bem como ao Ministro José Eduardo
Cardozo, pelas legítimas atitudes republicanas.
Muito obrigado, Srª Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite um aparte, Senador
Cyro Miranda?
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Com o maior prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Estou de pleno acordo com V. Exª. É impor-
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tante que possam os jovens, as pessoas de quaisquer
idades se manifestar, solicitar seus anseios, de maneira
organizada, sobre como melhorar as boas oportunidades de educação, melhorar o serviço de transporte
público, reivindicar que seja menos custoso o transporte público até chegar, eventualmente, à tarifa zero.
É importante que possam demandar a melhoria dos
serviços de saúde, que ainda são precários em muitas
das regiões de nosso País. Agora, é importante que
os que se manifestem...
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... o façam de maneira não violenta. Eu
quero aqui expressar, como ainda ontem a Presidenta
Dilma Rousseff o fez, solidariedade à família do jovem
de 17 anos que foi morto pela Polícia Militar, segundo
todos os indícios. Parece que o policial teria agido de
uma maneira um tanto irresponsável, com arma na
mão, e acabou atingindo um rapaz de apenas 17 anos,
trabalhador. Isso causou ainda maior revolta na Zona
Norte de São Paulo, perto da estrada Fernão Dias. Aí
queimaram ônibus e veículos, sendo um até um grande caminhão carregando automóveis, interrompendo
a rodovia...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – De maneira que a sua recomendação de
que possam, sim, as pessoas se manifestar e se fazer
ouvidas por todos nós que somos eleitos representantes do povo, no Executivo ou no Legislativo, mas que o
façam de maneira pacífica. Sigam as lições daqueles
que souberam conquistar objetivos tão importantes,
como o fizeram Mahatma Gandhi e Martin Luther King,
mostrando ser possível grandes conquistas sem o uso
da violência. Meus cumprimentos.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – V. Exª tem toda a razão.
Estão ficando repetitivos esses vândalos no protesto em São Paulo. O protesto é legítimo. Agora, depredar o patrimônio público e privado não tem nada a
ver com isso. Então, precisa-se urgentemente de uma
estratégia para se coibir isso. Eu parabenizo novamente
os governadores e o Ministro Cardozo.
Muito obrigado pela tolerância, Presidente Angela.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Cyro.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Sérgio Souza, que já está a postos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
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orador.) – Obrigado, Srª Presidente, Senadora Angela
Portela. O dinamismo do Senado nos faz ganhar tempo. Neste exato...
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Senador Sérgio Souza, eu queria
interrompê-lo rapidamente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Só para concluir o raciocínio, neste exato
momento, está acontecendo a Comissão Especial de
Segurança Pública, da qual sou membro. Mas assim
que usar da palavra, vou à comissão.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador.
Eu gostaria de liberar, dentro das normas da
Casa, a entrada, nas galerias, dos trabalhadores da
Contag, que vêm aqui para acompanhar a votação da
PEC sobre o trabalho escravo.
Muito obrigada, Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Obrigado, Senadora Angela Portela.
Eu gostaria de registrar a presença, no plenário
do Senado, do meu colega advogado, que foi meu sócio
no Paraná, o Dr. Luciano Sato, também da advogada
Luciana e do Dr. Alexandre, de Minas, de Brasília e do
Paraná, que nos visitam na tarde de hoje. Sejam bem-vindos ao Senado Federal.
Venho à tribuna do Senado, Srª Presidente, na
tarde de hoje, para retomar um assunto que considero
absolutamente prioritário na vida de todos os brasileiros, que é a segurança pública, sobre a qual estamos
fazendo, neste exato momento, uma reunião da Comissão Especial.
Todavia, nesta oportunidade, eu gostaria de trazer à reflexão da Casa uma abordagem que procura
identificar, para coibir, as causas que impulsionam de
forma crescente e insuportável a violência no País.
Há cerca de dois meses e meio, realizei dois
pronunciamentos, tratando especificamente de uma
série de reportagens promovida por um jornal do meu
Estado, o jornal Gazeta do Povo, do Paraná, intitulada
“Crime sem Castigo”, em que, a partir de mil homicídios
analisados, entre os anos de 2003 a 2013, constatou-se que há uma impunidade relevante.
Os dados apresentados pelo jornal paranaense
demonstram uma realidade dramática da violência na
capital do meu Estado do Paraná, na cidade de Curitiba, onde, entre 2004 e 2013, houve 5.806 homicídios,
dos quais, até agosto passado, 4.492, ou seja, mais
de 80% continuavam sem solução.
Foram 597 assassinatos em 2012, que representam, numa população de quase 1,8 milhão de habitantes, que é a cidade de Curitiba, uma taxa de 34,08
homicídios para cada 100 mil habitantes, fazendo com
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que Curitiba esteja no 42º lugar, no ranking mundial,
de cidades violentas, excetuadas aquelas cujos países
estejam em guerra.
Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, estamos entre
as 15 cidades brasileiras inseridas nesse lamentável
ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. Estou falando de Curitiba, capital do Estado do Paraná,
que é tida por muitos brasileiros como uma referência
em mobilidade urbana, mas não se tem noção da criminalidade que ocorre, principalmente no campo de
homicídios.
Voltando à série “Crime sem Castigo” em Curitiba, chama atenção, e nesse caso resulta fundamental
para identificar causas da violência, o fato de que 56%
dos homicídios analisados envolviam usuários ou traficantes de drogas.
Outra tendência demonstrada no levantamento
corresponde ao fato de que, nas mil mortes analisadas em nossa capital, 810 ocorreram por armas de
fogo, a tiros.
Em verdade, confirma-se, a partir dos números
de assassinatos em Curitiba, a importância nefasta
das drogas e das armas de fogo para a elevação da
violência em qualquer localidade do País.
Tal premissa é corroborada pelo estudo “Mapa
das Armas de Fogo nas Microrregiões Brasileiras”, do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que
indica haver uma relação forte entre o armamento e a
violência, visto que, nas 20 microrregiões brasileiras
onde há maior prevalência de armas de fogo, a taxa
de homicídios é 7,4 vezes mais alta do que nas 20 localidades onde há menos armas de fogo.
Além disso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
estudos das Nações Unidas apontam a América Latina
e Caribe como a região do mundo com maiores taxas
de violência, suportados por dados da Organização
Mundial de Saúde e também da Interpol. Essa mesma fonte reporta a forte correlação existente entre as
altas taxas de violência e o tráfico de drogas na região.
O Relatório do Escritório das Nações Unidas para
Drogas e Crime, publicado em 26 de junho de 2013, das
Nações Unidas, reporta a significativa porção das drogas originárias da região fronteiriça que nutrem o narcotráfico brasileiro, como consequência da porosidade
das fronteiras terrestres, resultado direto da ausência
da capacidade do Estado em exercer monitoramento
e controle contínuo e permanente de áreas de interesse do Território nacional, particularmente da faixa de
fronteiras terrestres ou de águas, separada por rios.
Esse mesmo relatório aponta o Brasil como um
importante entreposto, ponto de trânsito, para tráfico
internacional de cocaína, principalmente para a África
e também para a Europa, sendo que o Brasil encabeça
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a lista como origem de cocaína e crack apreendidos
no mundo, à frente da Colômbia, da Bolívia e do Peru,
que produzem 100% da folha de coca.
Fica evidente, portanto, que combater o tráfico
de drogas e de armas é uma ação direta no enfrentamento das causas da violência no País e no mundo,
e, dentre as medidas mais efetivas, está justamente o
controle da nossa fronteira terrestre e também aquática, que, no caso do Paraná, é sabidamente um dos
maiores desafios da política de segurança do Estado.
O Brasil possui cerca de 16 mil quilômetros de
fronteiras terrestres com quase todos os países sul-americanos. Na verdade, apenas Chile e Equador não
fazem fronteira com o Brasil. O Paraná, por sua vez,
possui a área de fronteira mais populosa do País e com
os maiores problemas a serem enfrentados. Inclusive
temos na fronteira o Lago de Itaipu.
Trata-se de uma extensão extraordinária que
perpassa dez Estados brasileiros, cujo controle é um
imperativo para assegurar, além da nossa soberania,
a fiscalização de tudo que entra e sai do nosso País.
Obviamente, diante das proporções e ainda do
fato de que grande parte dessa área encontra-se em
regiões de florestas, o controle absoluto das fronteiras configura-se um desafio enorme para as nossas
autoridades responsáveis.
Por isso, Srª Presidente, vejo com satisfação o
anúncio, há cerca de três semanas, de que a Secretaria Nacional de Segurança Pública entregou, no
Município de Marechal Cândido Rondon, no Paraná,
três embarcações, 35 carabinas, 62.750 munições,
80 capacetes, 25 escudos, 10 coletes balísticos, 18
binóculos e 18 GPSs, para fortalecer as ações ostensivas dos policiais militares que atuam na repressão
dos delitos praticados na fronteira do País.
Os recursos, que ultrapassam R$1,5 milhão, estão sendo investidos por meio da Estratégia Nacional
de Segurança Pública nas Fronteiras (Enafron). Nos
últimos três anos, os investimentos da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) em ações de
enfrentamento à criminalidade na fronteira do Paraná
chegaram a R$25 milhões. Há ainda outros projetos
em análise no valor de R$19,4 milhões, com previsão
de repasses ainda este ano de 2013.
Porém, merece amplo destaque e minhas entusiasmadas congratulações, Srª Presidente, a decisão
da Presidente Dilma Rousseff de implementar o Projeto Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras), projeto prioritário do Exército e do Estado
Brasileiro.
O objetivo do Sisfron é dotar a Força Terrestre
dos meios necessários para exercer o monitoramento
e controle, de forma contínua e permanente, das fron-
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teiras terrestres nacionais, missão crítica para o enfrentamento de tantos problemas que assolam nosso
País, e que fazem parte das Diretrizes deste Governo...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – ... dentre outras: Defesa da Soberania Nacional, Combate ao crime organizado e Defesa do Meio
Ambiente.
É importante ressaltar que, nesta primeira fase
piloto, já contempla uma Organização Militar no Estado
do Paraná, a 15ª Companhia de Infantaria Motorizada,
sediada na cidade de Guaíra.
Minha convicção é tanta em relação à importância do Sisfron, Srª Presidente, para o Brasil e seu
impacto positivo na segurança pública nacional, especialmente para o Paraná, que recentemente encaminhei carta ao Presidente do Ibama, Sr. Volney Zanardi
Júnior, indagando sobre o andamento da Análise de
Licenciamento do Estudo Ambiental da implantação
do Sisfron, protocolado junto ao IBAMA, em 10 de
julho de 2013. Entendo que quanto antes tivermos a
implementação do programa, tanto melhor para toda
população do nosso País, dos rincões até os grandes
centros urbanos.
Por fim, com o mesmo objetivo de tornar mais efetivo o controle de nossas fronteiras e coibir o crime nestas áreas, volto a defender a discussão e aprovação do
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – ... PLC n° 62, de 2012, que pretende agravar
as penas para dois tipos criminais: o descaminho e o
contrabando.
Srªs e Srs. Senadores, tenho a certeza de que o
tão almejado fim da violência urbana passa, impreterivelmente, pelo efetivo controle das fronteiras do País.
Para encerrar, Srª Presidente, quero dizer que o
tráfico de armas, que não são necessariamente vindas de um único país, e o tráfico de drogas trazem
um prejuízo gigante à família brasileira, à sociedade
brasileira, porque matam milhares de cidadãos, no dia
a dia, neste nosso País. Todos temos a obrigação de
buscar sempre coibir qualquer tipo de violência, mas
é fundamental proteger a família. Para isso, nós temos
que passar, necessariamente, pelo combate do tráfico
de armas e de drogas.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Sérgio
Souza.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Pela ordem, Senador Francisco
Dornelles, e, depois, Senador Paulo Davim.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/PP – RJ) – Está na pauta hoje o PLC 30, da Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Darcísio Perondi.
Eu pediria a V. Exª a possibilidade de ele ser votado, de ser incluído na Ordem do Dia para votação.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco
Apoio Governo/PT – RR) – Pois não Senador. Será
feita a consulta aos Líderes durante a Ordem do Dia.
A matéria já está na pauta e, certamente, V. Exª será
atendido.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria
apenas pedir a inscrição, nos Anais do Senado, logo
após o pronunciamento do Senador Cyro Miranda, de
um artigo publicado hoje, no jornal Zero Hora, sob o
título “Alguém escreve ao coronel”, do Psiquiatra Celso Gutfreind.
Peço à assessoria que repasse o texto à Mesa,
porque se trata, exatamente, do tema abordado pelo
Senador Cyro Miranda em relação ao que ele narrou
dos últimos atos de selvageria, vandalismo, destruição, violência nas manifestações, especialmente no
Estado de São Paulo. E ele aborda, com a precisão de
um médico psiquiatra, a questão vivida pelo Coronel
da Polícia Militar de São Paulo quando foi agredido
por manifestantes, perdeu a arma, e a forma como
ele reagiu.
Esse é um texto de um psiquiatra e eu gostaria
muito que fosse transcrito nos Anais do Senado Federal.
Muito obrigada Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – V. Exª será atendida na forma do
Regimento, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra, o Senador Paulo Davim. Rapidamente, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu gostaria
de solicitar a minha inscrição no horário de Lideranças.
Também aproveito este momento e peço permissão ao colega, Senador Acir Gurgacz, para fazer um
rápido registro do falecimento do Dr. Jose Anchieta
Dantas, médico plantonista lá do Hospital Walfredo
Gurgel, que é o maior hospital do Estado, e é público.
Ele foi plantonista comigo, na equipe, um profissional
dedicado que tem uma longa história de serviços prestados à sociedade potiguar e que, infelizmente, veio a
falecer, vitimado de câncer renal. Aqui faço o registro,
lamentando profundamente essa perda.
Quero também encaminhar daqui os meus lamentos, meus votos de pesar à sua família, à sua esposa,
Ana, pela perda desse profissional médico e desse
companheiro e amigo de longas datas.
Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – V. Exa será atendido na forma do
Regimento.
Com a palavra, como Líder, o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sra
Presidenta, que preside a sessão neste momento, Senadora Angela Portela, Sras e Srs. Senadores, partici-

Quinta-feira 31

707

77071

pei na última sexta-feira, no Estado de Rondônia, nos
Municípios de Corumbiara e Porto Velho, de um conjunto de ações feitas pelo Incra e também pelo MDA
(Ministério de Desenvolvimento Agrário) denominadas
de Rotas de Sustentabilidade dos Assentamentos. Trata-se de ações que serão desenvolvidas em parcerias
com o Governo do Estado, prefeituras e entidades da
sociedade organizada, para melhorar a qualidade de
vida nos assentamentos da reforma agrária, com foco
nos aspectos econômicos, ambientais e sociais. São
ações de educação, saúde, saneamento, recuperação ambiental, manejo florestal, assistência técnica,
produção integrada e cooperativa, além de melhorias
nas estradas, que irão aumentar a produtividade dos
agricultores e levar mais conforto e qualidade de vida
aos agricultores de todo o Brasil, especialmente do
nosso Estado de Rondônia.
Fiquei muito satisfeito ao acompanhar o lançamento desse programa, juntamente com o Presidente
do Incra, o Dr. Carlos Mário Guedes de Guedes, pois
venho cobrando há muito tempo ações dessa natureza
voltadas para os pequenos agricultores e para os assentamentos do Estado de Rondônia. Costumo dizer
que Rondônia é fruto de uma grande reforma agrária
feita no Brasil nas décadas de 70 e 80.
Mas é uma reforma agrária que ainda não foi
concluída. Na verdade, trata-se de um grande assentamento, onde muitos núcleos se transformaram em
cidades prósperas, mas onde 80% dos agricultores
ainda não possuem o título definitivo de posse da terra.
Por isso, venho cobrando e acompanhando de
perto o trabalho do Incra e do MDA na regularização
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fundiária na Amazônia, que de fato ganhou um novo
ritmo com o Programa Terra Legal, principalmente
depois que começaram a funcionar as parcerias com
os governos estaduais, com as prefeituras, com o Ministério Público Federal, com a Ouvidoria Agrária e
com as entidades da sociedade civil organizada que
trabalham com o tema.
Avançamos muito neste ano e creio que vamos
encerrá-lo, possivelmente, com chave de ouro, com a
entrega de mais cinco mil títulos definitivos de terra,
em novembro, muito provavelmente com a presença
da Presidenta Dilma, o que deverá ser feito em Ji-Paraná, Rondônia.
É um princípio da reforma agrária que a propriedade da terra tenha que ter função social. Ela tem que ser
realmente um bem de produção, e para que possamos
ampliar a produção agrícola no Estado de Rondônia
é que insistimos, e muito, na regularização fundiária.
Nosso Estado tem aptidão e vocação para a agricultura e a pecuária, portanto, precisamos acelerar o
processo de regularização fundiária, pois dele depende
o futuro de nossa economia e de nossa gente.
Precisamos retirar esses agricultores da situação
de insegurança jurídica em que vivem e dar condições
para que possam viver bem, com cidadania plena e
uma melhoria na sua qualidade de vida, para que possam contribuir com mais efetividade para o engrandecimento e o desenvolvimento do nosso País.
Nesse sentido, as ações do programa Rota de
Sustentabilidade nos Assentamentos realmente vem
para inovar e criar um novo cenário no meio rural brasileiro.
Em Corumbiara, cidade marcada por conflitos
agrários e disputas por terra, foram criados mais três
projetos de assentamento na Fazenda Santa Elina,
para 253 famílias. Os representantes do Incra, em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental (Sedam), do Estado de Rondônia, entregaram as inscrições no Cadastro Ambiental Rural (CAR)
aos assentados. Também anunciamos um empenho
de R$4 milhões para a construção de estradas nos
assentamentos da região através de convênios com
as prefeituras e com o DER do Estado de Rondônia.
Já em Porto Velho, o Incra apresentou alternativas de assistência técnica e de moradias rurais para
o assentamento Joana D’Arc, sobre o qual já nos pronunciamos aqui, numa referência aos impactos das
usinas do Rio Madeira sobre essa comunidade.
Agora, a grande inovação desse programa foi o
lançamento da chamada pública de Assistência Técnica (ATER), que vai atender 103 assentamentos e
7.448 famílias de agricultores, com um investimento
de R$16,7 milhões.
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A assistência técnica, de fato, fará o grande diferencial desses assentamentos, pois com a incorporação de conhecimento técnico para o plantio é que
eles alcançarão a sua sustentabilidade.
Nesse sentido, louvo também a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica (Anater), cujo
projeto de criação aprovamos ontem, na Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, aqui no Senado Federal.
Com a criação da Anater, o Brasil dará mais um
importante passo para superar os problemas de gestão
das políticas públicas de assistência técnica, atendendo aos princípios estabelecidos na Política Nacional.
Portanto, cumprimos ontem mais uma etapa de nosso
papel constitucional e demos uma grande contribuição
ao Brasil, apreciando e aprovando essa matéria que é
da maior importância para todos os agricultores brasileiros, em especial o pequeno e médio agricultor, e,
especialmente, o pequeno e médio agricultor do nosso
Estado de Rondônia.
A Anater terá um grande desafio pela frente, atuando em um País com extensões continentais, mas vai
encontrar muito terreno fértil para o seu trabalho. Milhares e milhares de pequenos produtores vão receber
a Anater de braços abertos e dispostos a fazer valer
cada informação, cada técnica, as novas tecnologias
e todo o apoio possível.
É com satisfação que vejo esse novo tempo chegar para a agricultura brasileira, especialmente para o
nosso Estado de Rondônia, essencialmente agrícola.
A criação da Anater nos enche de esperanças com
relação ao futuro de nossa agricultura, com mais inclusão social, melhores condições de trabalho e mais
qualidade de vida para todos.
Vejo, com isso, uma grande aposta não apenas
no aumento da produção, mas também na ampliação
do benefício e na industrialização da produção agrícola
que acontece não só no nosso Estado de Rondônia,
mas em todo o nosso País.
Sobre esse tema, nós fizemos várias audiências
públicas para os debates, no sentido de auxiliar o Governo para criar a Anater, para dar uma alternativa ao
pequeno e médio produtor rural, para que ele tenha
essa assistência técnica, porque, através dela, com certeza, eles vão produzir mais e com melhor qualidade.
E, produzindo mais e com melhor qualidade, há uma
tendência de diminuírem os preços nas gôndolas dos
supermercados. Então, todos saem ganhando. Ninguém
perde. É o Brasil crescendo e se desenvolvendo com
assistência técnica aos nossos agricultores.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Parabéns, Senador Acir, pela gran-
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de preocupação que expressa em seu pronunciamento
em relação à agricultura do seu Estado.
Passo a palavra, agora, como orador inscrito, ao
Senador Paulo Bauer; e em seguida, como Líder, ao
Senador Mário Couto.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Angela Portela,
é um grande prazer poder conversar com V. Exªs, Senadores e Senadoras presentes, apresentando neste
meu pronunciamento informações que considero muito
importantes para o Brasil e para o momento em que
nos encontramos.
No próximo dia 11 de novembro, o Parlamento
do Mercosul se reunirá em Montevidéu para, em sessão plenária, instalar os trabalhos de mais um período
legislativo. Na qualidade de vice-presidente da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, estarei
presente, juntamente com outros colegas Parlamentares que representam nosso País no Parlasul.
Essa sessão plenária está atraindo particular
atenção, pois será a primeira desde a admissão da
República Bolivariana da Venezuela como membro
do Mercosul. Lamentavelmente, a Venezuela fará sua
estreia no Parlasul já devendo explicações, Senador
Mário Couto.
Matéria da Folha de S.Paulo, publicada anteontem, trouxe novamente à tona a inadmissível questão
dos débitos venezuelanos junto aos exportadores brasileiros. É verdade. Empresas brasileiras que foram
estimuladas pelo Governo Federal a aumentar suas
exportações para a Venezuela estão tendo dificuldades para receber o pagamento pelos produtos que fornecem. Os atrasos chegam a quatro meses, segundo
apurou a reportagem da Folha de S.Paulo.
A culpa, Senador Wellington Dias, ao contrário do
que se pode pensar, não é das empresas importadoras
venezuelanas. É o governo da Venezuela que impede
o pagamento às empresas brasileiras, para conter a
saída de dólares do país.
As regras comerciais na Venezuela são diferentes
daquelas empregadas no Brasil e na maior parte do
mundo. Vou exemplificar: quando uma empresa brasileira compra produtos importados, ela faz o pagamento
em dólares diretamente ao fornecedor estrangeiro, ao
fornecedor da mercadoria; ou seja, a empresa brasileira
usa o seu dinheiro, os seus reais, para comprar dólares,
oficialmente, e paga diretamente ao seu fornecedor. Na
Venezuela, não é assim. Quando uma empresa venezuelana compra produtos brasileiros, por exemplo, ela
não pode fazer o pagamento em dólares diretamente
ao fornecedor, é obrigada a depositar o pagamento
em bolívares no Banco Central boliviano, em um órgão
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chamado Cadivi – Comissão de Administração de Divisas. É esse órgão, Senador Aloysio Nunes Ferreira,
o Cadivi, que repassa o pagamento em dólares para
o fornecedor brasileiro. No entanto, para preservar as
reservas cambiais venezuelanas, o Cadivi segura, por
vários meses, o pagamento, trazendo graves prejuízos
para as empresas exportadoras brasileiras, aquelas
que empregam gente brasileira, aquelas que fazem o
nosso País crescer. Imaginem V. Exªs o impacto para
o fluxo de caixa de uma empresa de levar até quatro
meses para receber cada pagamento devido.
Os calotes – e acho que é justo que se chame
assim – do regime chavista não são novidade. Lá atrás,
no dia 9 de dezembro de 2011, a revista Istoé Dinheiro
trazia a seguinte manchete:
O Calote de Chávez.
Política de câmbio centralizado do governo
da Venezuela, regula liberação de dólares e
deixa importadores sem divisas para pagar
fornecedores brasileiros. Boticário, Dudalina,
Alpargatas e Picadilly são algumas das companhias que estão na fila para receber.
Naquele momento, os atrasos estavam concentrados nos setores que a Venezuela considerava “semiprioritários”, como confecções e calçados. O Governo brasileiro, ideologicamente alinhado ao regime de
Hugo Chávez, fechava os olhos para o problema. O
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
afirmou à revista, na época, desconhecer a questão.
No ano seguinte, o problema se agravou. No dia
14 de dezembro de 2012, o jornal Brasil Econômico
estampou a seguinte manchete – abro aspas novamente: “Exportadores não recebem por vendas à Venezuela – novo membro do Mercosul atrasa pagamento
de empresas brasileiras. Órgão que controla o câmbio
veta as divisas” – fecha aspas.
Na matéria, as mesmas queixas e também a
notícia de que os calotes estavam também afetando
os exportadores brasileiros de autopeças e do setor
de carnes.
De lá para cá, a situação degringolou. Os calotes
da Venezuela já atingem até mesmo os exportadores
brasileiros de grãos, que estão sendo cada vez mais
importados por aquele país, dada a crise de abastecimento que a Venezuela atravessa.
A grande novidade da recente matéria da Folha
de S. Paulo foi a informação de que o Ministro Fernando
Pimentel e o assessor Marco Aurélio Garcia estiveram,
semana passada, na Venezuela para tratar do assunto.
Segundo a Folha, oficialmente, a missão brasileira teve como objetivo reforçar a disposição brasileira
de ajudar o parceiro comercial a superar sua crise de
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abastecimento, mas os pagamentos atrasados foram
um dos temas principais, Senador Clésio Andrade.
Hoje, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria esclarecedora. O título – abro aspas: “Brasil quer
financiar exportação à Venezuela para driblar atrasos”
– fecho aspas.
Segundo o jornal Valor Econômico apurou, o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
do Brasil quer utilizar recursos do Proex – Programa
de Financiamento às Exportações para financiar as
exportações brasileiras à Venezuela.
Deve-se fazer uma observação. O Proex existe
para financiar exportações que ainda vão ser feitas.
Ele não pode ser utilizado para exportações já feitas,
porque as já feitas estão incluídas em um outro sistema, em outra prática comercial.
Pelo modelo proposto, a Venezuela tomaria empréstimos do Banco do Brasil para pagar os exportadores brasileiros e, depois, quitaria a dívida de forma
parcelada.
Isso é incrível! Mais uma jabuticaba brasileira,
Senador Mário Couto! Mais uma jabuticaba!
Pelos planos do Governo Federal, a Venezuela
deixaria de dever às empresas brasileiras e passaria a
dever a todo o povo brasileiro. Sim, porque os recursos
do Proex saem do Tesouro Nacional, é dinheiro dos
impostos que nós, brasileiros, pagamos, mensalmente, diariamente.
Notem bem, Srªs e Srs. Senadores, a que ponto
chega o alinhamento ideológico do Governo brasileiro
com o regime chavista, que ainda perdura na Venezuela, mesmo após a morte de Hugo Chávez. Primeiro, o
Brasil declara total apoio à Venezuela em sua crise de
abastecimento e, depois, passa a financiar o consumo
dos venezuelanos.
Pensem bem: se o governo venezuelano já não
paga o que deve quando os credores são os exportadores brasileiros, será que vai passar a pagar quando
o credor for o Tesouro Nacional do Brasil? Obviamente que não.
As empresas brasileiras, quando não recebem o
que é devido, reclamam, pressionam, insistem. Será
que o Tesouro Nacional, que é gerido pelo Governo
Federal, vai reclamar, quando ele for o credor e o débito
não for pago? O mais provável é que a Venezuela atrase ainda mais os pagamentos, e o Governo brasileiro
faça vista grossa. O mais provável e que essa conta
só seja cobrada no dia em que os chavistas deixarem
o poder, se é que isso vai acontecer.
O regime destruiu a economia da Venezuela, levou o país a uma crise absoluta de abastecimento, e
agora conta com a mão amiga do Governo brasileiro
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para sobreviver – para o regime sobreviver, que fique
bem claro!
Não pensem, Srªs e Srs. Senadores, que o Brasil
estará ajudando o povo venezuelano, ao pagar a conta
pelo consumo deles. O Brasil estará, na verdade, prejudicando o povo venezuelano, pois estará ajudando
a dar sobrevida a um regime que, para se manter no
poder, posterga um inevitável ajuste em seu modelo
econômico.
Vamos acompanhar com muita atenção o desenrolar dessa idéia do Governo brasileiro de financiar o
calote da Venezuela. Certamente isso resolveria o problema dos exportadores brasileiros, mas criaria novos
problemas para o Brasil.
Nós já tomamos um calote da Venezuela...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – A estatal venezuelana do petróleo não pôs um
tostão na obra até hoje. Agora, ficou o dito pelo não
dito. A Petrobras incorporou a parte que caberia à Pedevesa, e ficamos com um mico, pois a refinaria foi
construída para o petróleo pesado venezuelano, e não
para o petróleo leve extraído no Brasil.
A idéia de cobrar do governo venezuelano o que
ele deve nem passou pela cabeça do Governo brasileiro, e, agora, o Governo brasileiro quer criar uma nova
dívida da Venezuela para com o Brasil.
Na semana que vem, Senador Roberto Requião,
teremos uma reunião na Comissão Mista de Representação do Parlamento Brasileiro no Mercosul. Eu
irei apresentar um requerimento para a convocação
do Ministro Pimentel, para que ele relate os resultados
de sua recente missão oficial à Venezuela e esclareça
seus planos de usar recursos do Proex, do Tesouro
Nacional, para pagar essa pendência venezuelana
com as empresas brasileiras.
O Brasil não pode criar subterfúgios para manter a relação com a Venezuela. Nós precisamos exigir
que ela se comporte como uma verdadeira parceira
comercial: com lealdade e respeito aos contratos. O
foro adequado para isso é o Mercosul . A Venezuela
faz parte do bloco – isso é fato consumado, ninguém
mais discute. Precisamos cobrar dela respeito às regras.
Vejo que o Senador Suplicy me pede um aparte.
Com prazer, ouço V. Exª
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Prezado Senador Paulo Bauer, avalio
que a oportunidade da reunião dos Parlamentares do
Mercosul, programada, como V. Exª mencionou, para
os dias 11 e 12, em Montevidéu, é uma oportunidade
até para que os representantes do Brasil, da Venezuela e de outros países possam dialogar a respeito da
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problemática que V. Exª aqui coloca, porque é natural
que ali possam os Senadores brasileiros expressar o
quão importante é que a Venezuela cumpra os compromissos assumidos pelo governo venezuelano e
pelas empresas venezuelanas que fizeram parceria
com a Petrobras e com empresas brasileiras. Então,
eu quero dizer que, inclusive, estou programado, fui
convidado para ser um dos representantes do Senado
e, no dia 11, deverei estar lá. Acho que é importante
esse tema, sim. Mas eu gostaria também de cumprimentá-lo, como Presidente do Grupo Parlamentar de
Amizade Suíça-Brasil, por ter trazido aqui, hoje, cinco
Senadores da Suíça. Tivemos um diálogo muito interessante com eles. Inclusive eu próprio conversei com
o Senador Hannes Germann, juntamente com V. Exª,
e conversei com eles, os cinco Senadores, sobre algo
tão relevante que vai ocorrer ali na Suíça. No dia 4 de
outubro último, 116 mil cidadãos suíços entregaram
uma solicitação ao Parlamento. Quando mais de cem
mil fazem isso na Suíça – o objeto da petição, no caso,
é para que se realize em referendo sobre se a Suíça
vai adotar ou não uma renda básica incondicional para
todos os seus cidadãos –, isso deve ser objeto de um
referendo, após debate organizado pelo Parlamento e
por toda a população suíça, dentro dos próximos quatro
anos. Trata-se de um exemplo – a hora do plebiscito,
do referendo – que nós temos na Constituição, mas
não praticamos tão frequentemente como os suíços o
fazem. Então, é importante essa interação, para que
aprendamos mais com os colegas Senadores da Suíça.
Meus cumprimentos também por V. Exª ter organizado
um encontro com eles.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB – SC)
– Muito obrigado, Senador Suplicy. Acolho o aparte de
V. Exª e o incorporo ao meu pronunciamento.
E concluo, dizendo que esperamos, sem dúvida nenhuma, que, no dia 11 e 12, lá em Montevidéu,
possamos discutir com os novos integrantes do Parlasul, que representam a Venezuela, de que forma é
possível não apenas liquidar a pendência existente,
mas também estabelecer mecanismos de avanço nas
negociações, no comércio bilateral entre o Brasil e a
Venezuela. Afinal, não há nenhum preconceito em
vender à Venezuela, não há nenhum preconceito em
financiar vendas a outros países, absolutamente. O
Brasil tem mecanismos para isso e os pratica em larga escala, há muito tempo, e não precisa, nem vai ser
diferente em relação à Venezuela. Porém, o que não
podemos concordar...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – ...é que o negócio seja feito de uma forma e por
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uma regra e, depois, o pagamento seja feito por outra
forma e por outra regra.
Portanto, esperamos que, naqueles dias, tenhamos condições, Presidente Sarney, de tratar do assunto em nível de Parlamento do Mercosul com nossos
colegas venezuelanos, defendendo os interesses do
Brasil e principalmente das empresas brasileiras que se
encontram em dificuldades muito sérias por não poderem receber o que lhes é devido pela venda realizada.
Consulto o Senador Requião e o Senador Sarney
se desejam fazer um aparte.
Então, Senador Requião, por gentileza, V. Exª
tem a palavra.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Senador Paulo Bauer, na verdade, essa pendência de empresários brasileiros com a Venezuela
me intriga. Acho muito importante sabermos o que realmente existe: se existe a dívida; se não pagam aos
empresários brasileiros, por que não o fazem; qual é
a posição deles. Nós, hoje, que temos uma reserva
cambial de cerca de US$350 a US$370 bilhões, não
temos a metade da reserva cambial em dólar da Venezuela. O problema do governo venezuelano não é
a falta de dinheiro.
(Soa a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Então, quero louvar sua atitude, sem prejuízo
algum a respeito do que possa estar ocorrendo, sem
juízo algum. Vamos esclarecer o que realmente ocorre,
inclusive a desistência da Venezuela em participar da
Usina de Pernambuco. Acho muito interessante que
esclareçamos isso. E, para isso, serve o Mercosul.
Vamos conversar com os Parlamentares, porque o interesse deles na defesa do seu país é igual ao nosso
na defesa do Brasil, e existe um interesse comum, que
é o fortalecimento do mercado do Mercosul. Parabéns
pela iniciativa.
O SR. PAULO BAUER (Bloco Minoria/PSDB –
SC) – Agradeço a V. Exª.
Volto a registrar: a minha preocupação primeira é
com as empresas brasileiras que, estimuladas, fizeram
negócios de exportação para as empresas venezuelanas, que, segundo se sabe, teriam feito o pagamento
ao governo daquele país. E o governo daquele país é
que não providencia o repasse dos dólares, dos valores devidos, para as empresas brasileiras.
Essa é uma questão que efetivamente merece e
precisa ser analisada com muito cuidado, com muito
critério, não apenas pelo Poder Executivo, que já se
manifestou e procurou informações a respeito, mas
também pelo Parlamento do Mercosul, que todos nós
integramos como representantes desta Casa.
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Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, a Srª
Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB –
AP) – Sr. Presidente, eu peço a sua compreensão para
fazer uma pequena comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco União e Força/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra.
Logo após, será o Senador Mário Couto.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco Maioria/PMDB – AP.
Com revisão do orador.) – Será um minuto, Senador.
Sr. Presidente, eu quero registrar que ontem foi
o centenário do Deputado Manoel França Campos. E
quero fazer esse registro, justamente porque o conheci. Ele foi meu colega, meu companheiro e meu amigo no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, quando
fomos Deputados na legislatura de 1955 e na legislatura de 1959.
França Campos era natural de Diamantina, um
Deputado mineiro. Ele era muito amigo e correligionário do Presidente Juscelino Kubitscheck, a quem
emprestava grande lealdade e a quem representava
na Câmara do Palácio Tiradentes.
Ele também teve uma destacada atuação, naquele
tempo, na lei que aprovou a mudança da capital para
Brasília. Ele era quase que o porta-voz do Presidente:
levava os anseios do Presidente Juscelino em relação
ao ideal de transferir a capital para Brasília.
França Campos se distinguia muito pela sua posição dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Ele
era brilhante. Foi Vice-Líder do PSD naquele tempo.
Ele tinha formação de advogado e era filho de
Dona Noemi Miranda Campos e de José Justino Campos.
Foi Deputado Estadual em Minas Gerais na legislatura de 1950-1955, exercendo também a liderança
do PSD ali, quando foi presidente do diretório regional
de 1954 a 1960.
Como eu disse, ele foi Deputado Federal nas legislaturas de 1955-1959 e 1959-1963 e, em 1958, foi
Vice-Líder. No final de 1960, ele renunciou, num gesto
de lealdade ao Presidente Kubitscheck, ao seu mandato, para que assumisse o Deputado Clóvis Salgado,
que fora Governador de Minas e Ministro da Educação,
e que, sem dúvida alguma, foi um auxiliar importantíssimo do Presidente Juscelino. Depois da renúncia,
ele assumiu o cargo de Procurador junto ao Tribunal
de Contas do Distrito Federal.
O França Campos foi funcionário da Prefeitura
de Belo Horizonte, em 1929; funcionário da Biblioteca
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Estadual, de 1934 a 1935; advogado da Prefeitura de
Belo Horizonte; Presidente da Caixa Econômica Federal
de Minas Gerais, de 1951 a 1954; membro da Delegação Brasileira à XIV Assembleia da ONU, em 1959.
Publicou também três livros: Terceiro Marco; Brasília na Conjuntura Brasileira; e Locação de Imóveis.
Foi casado com Wanda Decat França e teve
quatro filhos: Marcos, Angela Aparecida, Rosana e a
jornalista Mara Amaral, essa encantadora criatura tão
expressiva na sociedade brasiliense, esposa do também jornalista Gilberto Amaral, que é uma representação da tradição jornalística de Brasília, tendo sido o
primeiro grande jornalista do Correio Braziliense e até
hoje se mantendo na sua profissão com o brilhantismo
que todos nós reconhecemos.
França Campos foi um homem marcado pela
convivência. Ele era discreto e fiel, como é comum aos
mineiros. Podemos dizer que ele tinha as virtudes mineiras. E, nessa qualidade, foi notabilizado, como eu já
disse, por essa contribuição estreita que ele tinha com
o Presidente Juscelino. Essa proximidade se refletiu
tanto em sua vida pública quanto em sua vida pessoal.
Eu peço à Mesa que faça registrar nos Anais.
Agradeço ao Senador Mário Couto a gentileza de
permitir que eu lhe tomasse esses minutos para fazer
esta homenagem, que é do coração, a um amigo meu,
companheiro de Parlamento. Naquele tempo, eu estava na casa dos 20 anos, ele na dos trinta, de maneira
que era um momento em que se vibrava em um Congresso, como era o Palácio Tiradentes, e se discutia
profundamente a mudança da capital para Brasília.
França Campos era um defensor e um amigo
do Presidente Kubitschek, um exemplar e leal amigo,
e todos respeitavam essa lealdade que ele tinha ao
Presidente.
Faço este registro para que não se esqueçam,
para que a memória desta Casa, a memória nacional
não se esqueça desses políticos que tiveram o seu
tempo e honraram, com os seus mandatos, a vida
pública deste País.
Muito obrigado, Senador Mário Couto.
Durante o discurso do Sr. José Sarney, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
Em seguida, nós começaremos a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Não tem o
que agradecer, Presidente Sarney; ao contrário, devo
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enaltecer a lembrança de V. Exª a essa grande personalidade.
Brasileiros e brasileiras, paraenses de Nossa
Senhora de Nazaré, primeiro quero aqui externar a
minha satisfação de poder abraçar o Vereador Major,
do Município de Parauapebas, cidade próspera do
meu querido Estado do Pará, e também o Deputado
Federal Wandenkolk Gonçalves.
Brasileiros, fico eu a me perguntar por que o Governo mente tanto; por que o Governo da Dilma não é
sério; que necessidade tem a Presidenta da República
de mentir para a população brasileira, de enganar os
pobres deste País.
A Presidenta Dilma foi agora inaugurar as cisternas no Nordeste. Ela disse na campanha: “Irei fazer
para os agricultores que sofrem com a seca 130 mil
cisternas na agricultura.” Inaugurou 59, Dilma. Não
minta, Dilma! Este é o seu grande problema: mentir
para a população.
Chegou ao palanque e disse ao povo que iria fazer 6 mil creches para a população brasileira, para as
crianças pobres do Brasil. Depois falaram em 8 mil. Aí
ela disse assim: “Quem foi o ignorante, o estúpido que
falou que eu ia fazer 8 mil? Eu não vou fazer 8 mil, mas
6 mil eu faço; 6 mil creches eu faço.” Mentiu de novo,
mentiu de novo. Aí o Mercadante disse: “Não. Fui eu
que falei. Mas nós precisamos de mais. Nós não vamos
fazer só 8 mil, não, Presidenta. Nós vamos fazer 9 mil.”
Ô Mercadante, como tu mentes também. Entraste no
time da mentira, Mercadante.
Se o Governo, Brasil, fosse fazer hoje – fiz a matemática aqui só para ilustrar – 13 creches por dia, não
chegaria mais a 9 mil creches.
Por que mente? Por que o PT mente? Por que o
PT perde a credibilidade de graça?
A Presidenta da República inaugurou a Ferrovia
Norte-Sul duas vezes! Lá no meu Marajó, já falei, lá
no meu Pará, chamamos isso de cara de pau. Sabem
quantas vezes a ferrovia está pronta? Nenhuma. Não
está pronta a metade da ferrovia. Não está pronta a
metade da ferrovia, e ela inaugurou duas vezes.
Minha Casa, Minha Vida inaugurou agora, recentemente, no Nordeste brasileiro. Mas as casas, na sua
maioria, não têm água nem esgoto. Ó, Dilma, como a
população vai usar as casas que tu entregaste sem
água e sem esgoto? Vão fazer no mato, é, Dilma? É no
mato que tem que fazer, Dilma? Não brinque, Dilma,
com o povo brasileiro...
Para cada ação há uma resposta. Chega uma
hora em que a população não acredita mais, de tanto
sofrer; de tanto sofrer a população já está inconformada, indo às ruas.
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Transposição do Rio São Francisco. Chegou o
grande milagre brasileiro. Vamos fazer a transposição
do Rio São Francisco. Dezenas e dezenas e dezenas
de anos se esperavam por esta voz que dissesse: “Nós
vamos fazer a transposição do Rio São Francisco.” A
Dilma chegou e disse: “Sou eu, a mulher guerreira!
Eu vou fazer a transposição do Rio São Francisco!”.
Vá lá ver a obra. Vá lá, brasileiro, ver o que a Dilma
prometeu. Há um buraco feito e nada mais. O que há
muito feito neste País é a roubalheira, é a corrupção.
Hoje está nos jornais que a Rose, aquela Rose
do Lula, a Rose do Lula – dizem uns que era companheira, dizem outros que era secretária –, vai pegar
25 anos de prisão.
Ei, psiu, você aí que está me ouvindo e me vendo
pela TV Senado, sabe quantas vezes a Rose vai ser
presa? Nenhuma! Sabe por quê? É apadrinhada do
Lula. E o Lula manda na Presidenta.
Vamos falar a verdade! O povo brasileiro gosta
que aqui se fale a verdade, sem medo. Sem medo! E
a verdade é esta: sabe quantas vezes a Rosesinha vai
para a cadeia do Lula? Nenhuma! Porque o Lula ama
a Rose, e a Rose ama o Lula. Sabe quantas vezes o
Zé Dirceu vai preso? Nenhuma!
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Vou descer, Presidente, dizendo que ouvi o murmurinho do Senador Jucá, dizendo que parece que eu
estou em um comício. Gostaria de fazer um comício
na sua terra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Ele não se referiu a V. Exª; é outra coisa. Ele reclamou de mim, que eu teria feito um
comício ontem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Comigo não, Senador; comigo é diferente. Aqui fala
um paraense, mas fala a verdade; e a verdade, doa
a quem doer, custe o que custar. Um milhão e meio
de paraenses que me mandaram para cá sabiam que
aqui teriam um representante macho para falar o que
quisesse falar, na altura que quisesse falar.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – Vou encerrar, meu caro amigo Jucá, dizendo
o seguinte a V. Exª: esteve ontem aqui o Presidente
Lula, meu caro Líder. Aquele mesmo Lula que disse
que aqui só havia picaretas! E o Lula veio abraçar os
picaretas aqui dentro. Devia ele ter vergonha na cara,
porque o Lula esqueceu o que disse a cada um daqueles que estavam aqui. A mim não, porque eu não
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estava. Se eu estivesse, iria perguntar ao Lula porque
ele chamou os Senadores de picaretas e agora vem
abraçar os Senadores, beijar os Senadores. Aqueles
mesmos Senadores que, há algum tempo atrás, dizia
que eram picaretas!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Dilma, eu vou descer da tribuna. Pelo amor de Nossa
Senhora de Nazaré (fora do microfone), a padroeira dos
paraenses, não mente, Dilma! Fala a verdade, Dilma!
O povo brasileiro está cansado, Dilma. “Não tem
inflação”. Mentira! Tem, e é alta. Os institutos mostram
a metade da verdade. A dona de casa sabe o que se
passa hoje no Brasil. A dona de casa, que vai ao supermercado, sabe hoje o quanto o Brasil sofre, o quanto o pobre sofre ao fazer as suas compras mensais e
ver a diferença. A farinha, o item que o povo paraense
mais consome...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA) – ... já subiu 10,4% neste ano. É a alimentação
básica dos paraenses. Paraense não toma açaí (fora
do microfone) sem farinha de tapioca. É por isso que
eu grito! é por isso que eu falo! É por isso que eu estou aqui todo dia!
Eu sei que alguns ouvidos doem. Sei disso! Que
doam! Não quero saber. Eu vim defender o povo da
minha terra e do Brasil.
E aqui eu falo; falo porque tenho o direito constitucional de falar.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Mozarildo Cavalcanti,
Senador Alvaro Dias e Senador Randolfe Rodrigues.
Com a palavra V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB-RR. Sem revisão do orador.) – Eu queria
fazer um pedido a V. Exª, antes de começar a Ordem
do Dia: há um projeto de resolução de minha autoria
que está aguardando inclusão na Ordem do Dia desde
2011. Trata-se da matéria que cria o Grupo Parlamentar
Brasil-Venezuela. E o momento é oportuno. Inclusive,
nós acabamos de aprovar a indicação do novo em-
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baixador para a Venezuela. Assim, penso que é o momento oportuno de fazermos esse grupo parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Fora do microfone.) – Senador
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para comunicar a V. Exª e à Casa que a Câmara dos Deputados,
através de Comissão Especial constituída, acaba de
aprovar a proposta de emenda à Constituição que
institui o voto aberto para os casos de cassação de
mandatos parlamentares. E deve aquela Casa, certamente, votar na próxima semana essa proposta de
emenda à Constituição.
V. Exª houve por bem incluir na pauta positiva
do Congresso Nacional essa proposta de emenda à
Constituição, que foi aprovada no Senado Federal por
unanimidade. E, assim, nós esperamos que a Câmara
dos Deputados proceda de forma mais urgente possível
para que esse assunto seja definitivamente esgotado,
a fim de que valha para a próxima cassação de mandato na Câmara dos Deputados – e consta que o Sr.
Deputado Donadon terá novamente o seu processo
posto em curso naquela Casa para eventual cassação
do seu mandato.
Ainda, tendo em conta que o Presidente Henrique Alves afirmou taxativamente que não deliberará
sobre cassação de mandato em hipótese alguma com
o voto secreto, nós temos a esperança, Sr. Presidente,
de que na próxima semana, certamente, a Câmara dos
Deputados votará essa proposta.
Peço a V. Exª que registre nos Anais o parecer
do Deputado Vanderlei Macris, favorável à proposta de
emenda à Constituição. Será um avanço importante
para restabelecer o conceito e a imagem do Congresso
Nacional. Episódios como o que verificamos recentemente com a absolvição de um Deputado presidiário
não podem mais ocorrer no Parlamento brasileiro.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA ALVARO
�����������������������
DIAS EM
�����������
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é do notório conhecimento de todos os péssimos serviços de telefonia em nosso País, notadamente
o de telefonia celular. É também do conhecimento de
todos que esses serviços são de pior qualidade na
nossa Região Amazônica.
Pois bem, Sr. Presidente; em decorrência disso,
no último dia 18 de junho, nós aprovamos, na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, um
requerimento, de minha autoria, convocando uma audiência pública, com a presença do Presidente da Oi
S/A, do Presidente da Vivo S/A, do Presidente da Claro Serviços, do Presidente da TIM Participações e do
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), o Sr. Sr. João Batista de Rezende.
Ocorre, Sr. Presidente, que essa audiência na
Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle
foi adiada duas vezes em decorrência da agenda dos
senhores participantes.
Pois bem; nós recebemos a confirmação da realização da audiência com a presença dos participantes
para amanhã, quinta-feira, e recebemos a informação
de que quem virá, como representante da Agência
Nacional de Telecomunicações, é o Sr. Roberto Pinto
Martins e não o Sr. João Batista de Rezende. Ou seja,
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virá representando a Agência Nacional de Telecomunicações o Superintendente de Controle de Obrigações.
Veja V. Exª que, para uma audiência da Comissão de Fiscalização do Senado Federal, para debater
os péssimos serviços de telefonia celular no Brasil, a
Agência Nacional de Telecomunicações, que tem o Sr.
João Batista de Rezende como seu presidente, votado
aqui pelos Srs. Senadores da República, votado aqui
pelos membros do Senado Federal, convocado para
participar, não responde ao convite, faz ouvido de mercador ao convite. E eu fico sabendo, Sr. Presidente, que
não é a primeira vez que esse senhor desrespeita o
Senado Federal. Fico sabendo que a Senadora Angela
Portela já convocou esse senhor três vezes para ir à
Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, para
audiência pública, também pelo mesmo motivo, e o Sr.
João Batista de Rezende, Presidente da Anatel, por
três vezes lá não compareceu.
É um desrespeito desse senhor para com o Senado Federal! Esse senhor foi eleito por este Plenário.
É um desrespeito dessas agências reguladoras para
com este Plenário, para com este Senado! É um desrespeito para com os membros do Senado. É um escândalo este total desrespeito com este Senado, com a
Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle.
Sr. Presidente, conversei ainda há pouco com o
Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão. S. Exª
me disse que não estará presente à reunião de amanhã e, assim, designou-me para presidi-la. Pois bem;
irei presidir a reunião, a audiência pública. Quero logo
dizer: o Sr. João Batista não vindo e mandando repre-

722

77086 Quinta-feira 31

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sentante, o seu representante não irá à Mesa. Farei a
audiência pública sem representante da Anatel. Não
haverá representante a Anatel, porque este Senado não
vai se curvar à Agência Nacional de Telecomunicações
e não vai se curvar ao sub do sub do sub.
Não basta a Agência Nacional ser submissa aos
cartéis da telefonia celular, aos cartéis que prestam
os piores serviços públicos, em especial, na Região
Amazônica, que prestam os piores serviços ao povo
da nossa região, e, quando são convidados para uma
audiência, eles tratam o Senado da República com
esse total desrespeito.
Amanhã, Sr. Presidente, haverá audiência na
Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, e, estando na Presidência da Comissão, aviso: a
audiência ocorrerá. Se o Sr. João Batista comparecer,
ele estará à Mesa para dar explicações sobre o porquê de a Anatel ser tão leniente; o porquê de a Anatel
ser tão subserviente aos serviços desse cartel, desse
conglomerado das empresas de telefonia.
Se ele não for, advirto: não será o representante
dele que estará à Mesa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Mário Couto, concedo
a palavra, pela ordem, a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
eu dei entrada, hoje, na CPI das Federações. Sr. Presidente, volto a lhe dizer: eu tentei, das outras vezes,
abrir CPIs; não consegui nenhuma. Tentei, por um ano,
abrir a CPI do Dnit e não consegui, Presidente.
Por ver a administração de V. Exª se sobressair,
quero dizer, em público, mais uma vez: V. Exª está fazendo e se esforçando para fazer uma excelente administração, dando a liberdade que tem de ser dada
à oposição e à situação. Isso é muito louvável para
um Presidente.
Veja, Sr. Presidente, que confio em V. Exª. Eu
quero ter a condição de, pelo menos, terminando meu
mandato, ter dito que consegui fiscalizar uma entidade
no Brasil, pelo menos essa, pelo menos essa! Faça
isso! Eu tenho a absoluta certeza... Há 37 assinaturas, e são 27 as assinaturas exigidas pelo Regimento
Interno. Então, espero que V. Exª tenha a mesma sensibilidade que está tendo. Quero continuar aplaudindo
a administração de V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar ao Senador Mário Couto e à Casa que, na forma do art. 58 da
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Constituição Federal, “o Congresso Nacional e suas
Casas terão comissões permanentes e temporárias,
constituídas na forma e com atribuições previstas no
respectivo regimento ou no ato de que resulta a sua
criação”. O § 3º do art. 58 diz:
As comissões parlamentares de inquérito, que
terão poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos
nos regimentos das respectivas Casas, serão
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente,
mediante requerimento de um terço de seus
membros, para a apuração de fato determinado
e por prazo certo, sendo suas conclusões, se
for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil
ou criminal dos infratores.
Então, na forma da Constituição e na forma do
Regimento do Senado Federal, nós hoje mandaremos
conferir os aspectos constitucionais da comissão proposta por V. Exª. E, até a meia-noite, que é o prazo regimental, nós faremos a conferência das assinaturas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu lhe agradeço e tenho certeza de que V. Exª
fará aquilo que eu desejo e aquilo que manda a minha
atribuição pela Constituição Federal, que é a de fiscalizar o Poder Público. Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
fazer um apelo a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ...para que pudéssemos iniciar a Ordem do Dia,
votando rapidamente a Medida Provisória nº 622, que
abre créditos, que destina recursos e subsídios a produtores e que já votamos aqui, na Casa. Portanto, é
uma matéria extremamente pacífica. Poderíamos votar
essa matéria rapidamente, para, logo após, entrar na
votação do Orçamento Impositivo, Sr. Presidente, que
é uma matéria que, dentro de um entendimento com o
Congresso, com a Câmara, vai possibilitar a votação da
LDO e do Orçamento ainda este ano. Portanto, eu gostaria de fazer esse apelo a V. Exª e a todos os Líderes.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente...
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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,
tenho total concordância com a votação do Orçamento Impositivo, até porque o fato, Senador Eduardo, de
termos aprovado esse Orçamento no texto anterior
possibilitou até que a LDO avançasse na Comissão.
Portanto, não há problema em relação a isso, pelo
contrário. Agora, depois dos acertos finais, com sua
votação na Comissão de Constituição e Justiça, não
há problema de ele vir ao plenário, para apreciarmos
essa matéria no dia de hoje.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que, na
mesma linha, não há mais motivo para que o Plenário não aprecie a PEC do voto aberto. Nós já votamos
isso na Comissão de Constituição e Justiça, as emendas foram para a Comissão, já votamos as emendas.
Portanto, não faz mais sentido retardar a apreciação
dessa matéria.
Então, são duas as matérias de emendas à Constituição que poderíamos apreciar em plenário. Quanto
mais a gente retarda isso... E, aqui, Senador Aloysio,
não estou propondo atropelar nenhum calendário, até
porque a PEC do voto aberto cumpriu sobejamente
bem, com folga, as cinco sessões de debates e foi para
um amplo debate, por duas semanas, na Comissão
de Constituição e Justiça. Portanto, agora, poder-se-ia
apreciar essa matéria de forma mais tranquila. Essa
matéria já foi exaustivamente e, eu diria, corretamente
debatida nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero comunicar ao Senador
Walter Pinheiro, ao Senador Romero Jucá e ao Plenário que vamos seguir exatamente as ordens sugeridas
pelo Senador Romero e pelo Senador Walter Pinheiro,
porque elas são complementares. Vamos votar a medida
provisória, depois votaremos o Orçamento Impositivo,
depois votaremos o voto aberto. Como essa matéria já
foi sobejamente discutida na Casa, talvez fosse o caso
mesmo – o Senador Walter Pinheiro tem razão – de
deliberarmos sobre essa matéria hoje.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Fora do microfone.) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero fazer uma solicitação a V. Exª em
relação à questão da Ordem do Dia, no que se refere
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à PEC do Orçamento Impositivo. Eu tive o privilégio
de encabeçar – e recebi o parecer favorável do nosso Relator, o Senador Eduardo Braga – essa matéria,
que é importante, porque vai financiar a saúde pública do Brasil.
V. Exª já definiu o encaminhamento. Mas, após
a votação da medida provisória que abre crédito extraordinário, após a votação do Orçamento Impositivo,
volto aqui, para discutir com V. Exª essa questão do
voto aberto, porque há um posicionamento, há outro
entendimento para discutirmos essa matéria na tarde
de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Eunício Oliveira.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Para uma questão de ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou formular uma
questão de ordem a V. Exª. Já disse ao Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, que eu iria fazê-lo a
respeito da inclusão, na Ordem do Dia da sessão de
hoje, da PEC nº 22-A, impropriamente chamada PEC
do Orçamento Impositivo.
Hoje, Sr. Presidente, foi aprovado, na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado, um parecer do
ilustre Senador Eduardo Braga. Reporto-me, Sr. Presidente, ao art. 360 do Regimento Interno, como fundamento da minha questão de ordem. Diz o art. 360:
“Lido o parecer no Período do Expediente, publicado
no Diário do Senado Federal e distribuído em avulsos
com a proposta e as emendas, a matéria poderá ser
incluída em Ordem do Dia”.
Ora, Sr. Presidente, o que ocorreu hoje de manhã
foi exatamente a emissão de um parecer na Comissão de Constituição e Justiça, um parecer sobre proposições acessórias à proposição principal, que são
as emendas que foram apresentadas à PEC nº 22-A.
Portanto, o parecer foi dado hoje.
Não tendo sido publicado no Diário Oficial do Senado esse parecer, o meu entendimento é o de que o
art. 360 do Regimento Interno impediria a sua apreciação pelo Plenário no dia de hoje. Essa é a questão
de ordem que formulo a V. Exª, conforme, aliás, eu já
tinha adiantado ao Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Respondendo à questão de ordem levantada pelo Senador Aloysio, quero dizer que,
na letra fria realmente do Regimento antigo, o Senador
Aloysio tem absoluta razão. O art. 360 diz: “Lido o parecer no Período do Expediente, publicado no Diário
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do Senado Federal [...]”. Mas é que esse Regimento
precisa mesmo ser refeito, e temos uma comissão para
fazê-lo. O parecer foi publicado na internet, já está publicado na internet. Era essa a ponderação.
Dizendo, mais uma vez, que o Senador Aloysio
está absolutamente coberto de razão, peço que isso
seja contornado, porque o parecer já está publicado
na internet. O parecer não está publicado, é claro, no
Diário Oficial, como levantado pelo Senador Aloysio
Nunes Ferreira. Se nós convergirmos para superar
essa dificuldade em função dos avanços tecnológicos, será melhor.
Com a palavra, o Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.
Exª, nesse encaminhamento, atende ao que o Código de 1972 previa. É verdade que, em 1972, a melhor
tecnologia que nós tínhamos no mundo da informática era uma NCR que os bancos utilizavam para datilografar contas cartográficas e que lotava quase uma
sala. Sou dessa época. De lá para cá, a tecnologia
evoluiu. Hoje, a comunicação... É, inclusive, decisão
do Congresso Nacional a obrigação de publicação na
internet por conta da Lei da Transparência. Já houve a
aprovação da nossa Constituição Cidadã em 1988, já
houve 75 emendas posteriores, todas nesse sentido,
mas, lamentavelmente, ainda não tivemos condição
de atualizar o Código de 1972.
Portanto, eu faria um apelo ao nobre Líder Aloysio
Nunes Ferreira, zeloso pelo Regimento, que aquiescesse, para que pudéssemos votar essa matéria, que
está condicionada também à questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, poderá haver uma sintonia
entre a Constituição e a LDO de 2014.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, na mesma linha, quero
associar-me à questão de ordem do Senador Aloysio
Nunes e suscitar outra questão de ordem. Se V. Exª
permitir, posso fazer a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado.
Há violações a alguns artigos, como o art. 360
do Regimento Interno desta Casa, por ausência de
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publicação do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça sobre as emendas de plenário no Diário do
Senado Federal. Há violação ao art. 412, inciso XI, do
Regimento Interno do Senado Federal, por ausência de
antecedência suficiente para que os Senadores tenham
conhecimento da matéria a ser discutida. E, acima de
tudo, há violação ao devido processo legislativo em
razão do esvaziamento da função do Senado Federal de Casa revisora, no modelo bicameral brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com fundamento no art. 403 do Regimento Interno do Senado
Federal, venho apresentar questão de ordem em face
de dúvida acerca da aplicação do art. 360 e do art. 412,
inciso XI, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, normas essas que asseguram condições mínimas
para que os Senadores possam tomar conhecimento
e estudar devidamente – veja que não vale apenas ler,
apenas ler não tem fundamento algum; além de ler,
nós temos de estudar devidamente – as matérias que
são submetidas à deliberação desta Casa.
Na democracia constitucional brasileira, Srªs e
Srs. Senadores, as normas são válidas se houver estrita obediência ao devido processo legislativo. O devido
processo legislativo não é algo que possa ser violado.
A Constituição exige lei, mas ela não se contenta com
qualquer espécie de lei em sentido genérico. Ela exige
que a lei obedeça ao devido processo legislativo, que
é constitucional. Além de ser garantia dos Parlamentares, o devido processo legislativo é uma garantia do
cidadão brasileiro.
E continuo, Sr. Presidente.
Na democracia constitucional brasileira, as normas são válidas se houver estrita obediência ao devido processo legislativo. Sabe-se que a lei em sentido formal, aquela discutida e votada pelo Congresso
Nacional, é, antes de tudo, uma garantia do cidadão
brasileiro de que somente será obrigado a fazer ou
deixar de fazer em razão de norma aprovada por seus
representantes legitimamente eleitos para tanto, nos
termos do art. 5º, inciso II, da Carta da República.
Isso significa que apenas são vinculantes e obrigatórias as leis aprovadas nos marcos constitucionais
do devido processo legislativo, oriundo da cláusula inscrita no devido processo legal (art. 5°, inciso LIV, da
Constituição Federal de 1988), envolvendo a correta
e regular elaboração das leis, processo que deve ser
justo, adequado e atento às demandas da sociedade,
inclusive das minorias parlamentares.
Por essa razão, Sr. Presidente, o devido processo legislativo é garantia ao cidadão – que apenas está
obrigado a obedecer a normas legais elaboradas de
maneira correta – e também ao Parlamentar, pois é
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através do devido processo legislativo que ele exerce
sua competência constitucional.
Estamos diante da votação de uma proposta
de emenda à Constituição à qual foram apresentadas emendas em plenário, na forma do art. 358, §2º,
do Regimento desta Casa. Sobre elas pronunciou-se
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na
forma do art. 359, no dia 30 de outubro de 2013. No
entanto, não foi publicado o parecer da Comissão no
Diário do Senado Federal, como exige o art. 360 do
Regimento desta Casa. Trata-se de exigência formal
e material imprescindível, insuscetível de dispensa
por eventuais acordos. A exigência é imprescindível,
no sentido material, não só porque viola a disposição
procedimental do Regimento, mas também na medida em que ofende – ofende – um princípio básico do
processo legislativo.
O art. 412, inciso XI, do Regimento, dispõe que
– abro aspas: “pauta de decisões [deve ser] feita com
antecedência tal que possibilite a todos [os Senadores]
seu devido conhecimento”. Assim, não é só a leitura.
Eu preciso ter tempo para estudar. Eu não tenho a capacidade que muitos Senadores aqui têm.
Ora, a ausência de conhecimento do parecer oficial é evidentemente falta de antecedência suficiente
para que os Senadores tenham conhecimento da matéria a ser discutida.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, existe um direito público
subjetivo de cada Parlamentar – e já me encaminho
para encerrar –, e esse direito público subjetivo do Deputado Federal ou do Senador se concretiza num direito
líquido e certo, que é passível inclusive de mandado de
segurança no Supremo Tribunal Federal. É um direito
público e subjetivo discutir e votar os temas tratados
pelas proposições legislativas – já encerro.
Assim, a aprovação, de maneira atabalhoada, sem
a devida reflexão e discussão da matéria, ou seja, no
chamado afogadilho, não está de acordo com a Constituição. Não se encontra de acordo com a Constituição
da República.
Peço vênia, licença a S. Exª o Relator, o nobre
representante dos povos da floresta, Senador Eduardo Braga, mas o DEM, em desobediência ao devido
processo legislativo, padece de uma inconstitucionalidade orgânica ou formal.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero dizer, para evitar
polêmica, que, apesar – me permitam repetir – de a
tendência ser a eliminação do papel, do Diário Oficial
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publicado, e, para tanto, nós temos uma Comissão,
eu acolho as questões de ordem que foram colocadas tanto pelo Senador Aloysio quanto pelo Senador
Pedro Taques.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Então, Sr. Presidente, só para...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E vamos, como proposto anteriormente, apreciar os dois outros itens: a medida
provisória e a PEC do Voto Aberto.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Está bem, essa é a primeira. O Item 1 vai para
terça-feira?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Item 1, como pede o Senador
Eunício, vai para terça-feira. Portanto, será publicado
na forma do Regimento.
Agradecemos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 1 da pauta.
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 622, DE 2013
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 622, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Encargos Financeiros
da União, no valor de trezentos e oitenta milhões de reais, para viabilizar o pagamento de
subvenção econômica às unidades industriais
produtoras de etanol combustível da Região
Nordeste.
Parecer sob nº 60, de 2013, da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator ad hoc: Deputado Danilo Forte
(PMDB/CE); e Relator Revisor: Senador Ivo
Cassol (PP/RO), favorável à Medida Provisória e pela declaração de inadmissibilidade
das Emendas nºs 1, 3 a 11; a Emenda nº 2 foi
retirada pelo autor.
Nós vamos colocar em votação os pressupostos
constitucionais. Em seguida, vamos conceder a palavra
para discutir o parecer.
Em votação os pressupostos constitucionais.
Os Srs. Senadores que aprovam os pressupostos constitucionais permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à discussão da medida provisória.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Rapidamente, só para fazer um registro: na
tribuna de honra desta Casa encontra-se o Sr. Leonil
Amanajás, Reitor do Centro de Ensino Superior do
Amapá, principal instituição privada de ensino superior do meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos o registro
de V. Exª.
Senador Alvaro Dias, com a palavra V. Exª para
discutir a matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o objetivo dessa medida é viabilizar o pagamento da
subvenção econômica às unidades industriais produtoras de etanol na Região Nordeste, aumentando a produção para atender à crescente demanda. Refere-se
à produção da safra 2011/2012 – estamos no final de
2013 –, destinada ao mercado interno, que foi prejudicada em razão das adversidades climáticas.
A matéria foi aprovada sem alterações de texto
pelo Relator.
Nós temos que esclarecer, em primeiro lugar, que
esta Medida Provisória nº 615 foi convertida na Lei nº
12.865. Estabeleceu a subvenção de R$0,20 para as
destilarias por cada litro de combustível produzido e
comercializado na safra de 2011/2012.
A Medida Provisória nº 615 foi uma das mais contrabandeadas. Das MPs que nós já apreciamos, sem
dúvida, essa é uma que apresentou o maior número
de contrabandos; uma delas. Lá estavam desde subvenção a produtores de cana e etanol até a incidência
de tributos sobre a produção de soja. Além disso, é
uma medida provisória extremamente tardia. Nós estamos tratando de perdas ocorridas na safra de 2011
e entregues até agosto de 2012, ou seja, no mínimo,
um ano e meio depois dos prejuízos suportados pelos produtores.
Enfim, Sr. Presidente, o Governo é atrapalhado
e extremamente lento, até mesmo quando se trata de
medidas assistencialistas. Mas o atraso, nesse caso,
se explica facilmente. Trata-se de medida eleitoreira às
vésperas da corrida presidencial.
Caberia a esta Casa analisar, através de projeto
de lei, com realização de audiências públicas e debates com setores interessados, meios de impedir que os
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prejuízos ocorridos em 2011 e 2012 voltem a ocorrer,
além de discutir melhorias, em caráter definitivo, para
a produção e distribuição do etanol, evitando, assim,
meros paliativos. Da forma como foi feito, o Congresso
novamente é tratado como chancelador de matérias
oriundas do Executivo, que muitas vezes chegam com
prazos exíguos, dificultando o exame da matéria e diminuindo a representatividade do Legislativo.
No mais, por entender que a matéria gera benefícios para o setor produtivo de etanol, garantindo
também aumento de produção, que pode garantir no
futuro maior distribuição e redução de preços ao consumidor, somos favoráveis à aprovação da presente
medida provisória, mas destacando o atraso na apresentação dela.
O Governo, mesmo quando quer ser assistencialista, como nesse caso, demonstra ausência de planejamento, de eficiência administrativa, e é contumaz
em atrasos injustificáveis. Por isso, lança mão sempre
de medidas provisórias, quando poderia percorrer perfeitamente os caminhos que respeitam as prerrogativas do Legislativo, valorizando-o, e não subtraindo as
suas prerrogativas fundamentais, fazendo dele sempre uma espécie de almoxarifado constantemente à
sua disposição.
Sr. Presidente, é evidente que não vamos trabalhar contra a aprovação dessa matéria, mas não poderíamos deixar de registrar o nosso inconformismo
diante dessas lambanças todas praticadas pelo Governo, que, a cada dia que passa, demonstra maior
incompetência administrativa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira
discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão
e passamos à votação.
Votação da medida provisória sem prejuízo das
emendas.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1, 3 a 11,
de parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria apenas reforçar, Presidente. Já está na pauta de hoje. Foi
solicitada, pelo nosso Senador Francisco Dornelles,
a votação do PLC nº 30, de 2009. Penso que não há
nenhuma controvérsia em relação à matéria.
Faço-o em nome da Afisvec, Rio Grande do Sul,
na pessoa do seu Presidente, Abel Henrique Ferreira.
Essa é uma matéria que já está na pauta. Então,
não havendo nenhuma objeção, peço que seja votada.
Também gostaria que V. Exª pudesse incluir na
pauta o PLC nº 123, até em homenagem in memoriam
ao Deputado Júlio Redecker, autor desse projeto que
está para ser votado. Se for possível incluí-lo na pauta,
seria muito grata, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só submeter à Senadora Ana Amélia e à Casa o seguinte procedimento:
nós poderemos fazer a inversão da pauta, já que essa
matéria não exige votação nominal, e deixaríamos para
a sequência as matérias que exigem votações nominais.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente, essa votação, pelo que
sei, é de um projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É o Projeto de Lei da Câmara
nº 30.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – O.K..
Então, eu creio que há um entendimento. Consultando aqui o nosso maestro, o Líder do Governo
Senador Eduardo Braga, constatamos que há uma
posição favorável. Houve um entendimento aqui com
o Senador Dornelles e com outras Lideranças, e creio
que nós poderemos votar esse PLC nº 30. Em seguida,
nós trataríamos do restante da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passa-se ao Item nº 8.
Senador Eduardo Braga, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para esclarecer o Plenário: efetivamente, construímos
um entendimento com a Liderança do PP, o Senador
Dornelles, inclusive com o Deputado Sessim, da Câmara dos Deputados, a respeito dessa matéria. Esta-
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belecemos todos os debates e todos os diálogos com
o Governo Federal. Portanto, a Liderança do Governo
está de acordo com a votação do PLC nº 30 no dia de
hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador
Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Passamos, portanto, ao Item
8 da pauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 16, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na
Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei
nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e dá outras providências Esse
projeto desobriga as entidades filantrópicas
da área de saúde de constituir pessoa jurídica independente para operar plano privado de
assistência à saúde.
Parecer sob nº 1.092, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Roberto Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1
– CAS, que apresenta.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Queria só chamar atenção para um ponto,
se V. Exª me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador
Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Há a emenda que foi apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E a Emenda nº 1.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – O.K..
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O parecer é favorável com a
Emenda nº 1.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto e
a emenda, em turno único, declaramos encerrada a
discussão.
Passamos à votação do projeto sem prejuízo da
emenda.
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Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que aprovam o projeto sem prejuízo da emenda permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, da CAS, de parecer
favorável.
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As Senadoras e os Senadores que aprovam a
emenda da CAS de parecer favorável permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final e
passamos à votação da redação final.
Os Senadores e as Senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 11 da pauta:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, DE 2013
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Primeira sessão de discussão, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, em primeiro turno, do
Projeto de Lei do Senado nº 432, de 2013
(apresentado como conclusão do Relatório
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Parcial nº 4, de 2013, da Comissão Mista de
Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da Constituição
Federal), que dispõe sobre a expropriação
das propriedades rurais e urbanas onde se
localizem a exploração de trabalho escravo e
dá outras providências.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria
será submetida a dois turnos de discussão e votação...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... nos termos...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... nos termos do art. 143 do
Regimento Comum. Poderão ser oferecidas emendas
até o encerramento da discussão.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, pela
ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sou Relator desta matéria, e nós fizemos um
entendimento com diversos segmentos de bancada.
Hoje, eu recebi algumas contribuições do Governo. Algumas delas eu estou acatando; outras, não.
Para acatar e colocar em votação esta matéria, fiz o
compromisso de conversar com os segmentos organizados que estão interagindo nesta matéria. Então,
eu pediria a V. Exª que eu pudesse adiar esta votação
para a próxima terça-feira...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos apenas discutindo. São duas sessões de discussão.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Pois é.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós não vamos ter votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Então, na próxima terça-feira eu apresentarei
um texto com pequenas modificações que eu espero
colocar para votar na própria terça-feira. Então, eu
gostaria de registrar à Casa...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ... que nós estamos levando em conta algumas
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contribuições encaminhadas pelo Governo, mas vamos
discutir com os setores organizados que já se manifestaram. E como não está hoje aqui o Senador Moka,
pelo menos neste momento, a Senadora Kátia Abreu,
o Senador Blairo, que interagiram com esta matéria,
na verdade, esse texto definitivo será apresentado na
próxima terça-feira, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Roberto Requião.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem. Pela
ordem, Presidente. Ainda sobre este mesmo tema.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Só quero pedir à Mesa que me inscreva para discutir este projeto.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu também, Sr. Presidente. Senador
Wellington também.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pela ordem.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Senador Wellington também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias. Eu
darei a palavra ao Senador Randolfe e ao Senador
Vital, na sequência.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI. Fora do microfone.) – Para discutir também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está bem. Para discutir. São
duas sessões de discussão: esta de hoje e uma outra
que acontecerá na próxima semana ou amanhã, se a
Casa assim preferir.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu queria só me inscrever para discutir,
logo após o Senador Requião.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu não sei se manteremos as
inscrições para hoje ou as deixaremos para a segunda
sessão de discussão, uma vez que o Senador Romero
Jucá pediu para incorporar algumas emendas ainda
durante a tramitação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, inscreva-me após
o Senador Requião e após o Senador Wellington.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Está bem.
Senador Vital do Rêgo, com a palavra V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB
– PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa
questão da PEC do Trabalho Escravo tem duas vertentes: a primeira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a matéria mediante um acordo para que
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se constituísse uma comissão especial – V. Exª tem
conhecimento dessa matéria – para tratar de dúvidas
e regulamentar esta matéria.
A comissão que regulamenta a Constituição Federal trouxe um projeto, mas, antes desse projeto ser
apreciado, ou apreciado de forma conjunta, há, efetivamente, a própria PEC a ser votada também. Nós
não podemos regulamentar essa matéria com a PEC
do Trabalho Escravo, já votada pela CCJ, esperando
a manifestação do Plenário.
Então, eu consultaria V. Exª para que caminhássemos com as duas propostas, até porque, para votar a PEC do Trabalho Escravo, nós construímos um
acordo, com todos os membros da Comissão, para que
houvesse, após a votação, um entendimento acerca
do que é trabalho escravo, das formas como se constitui o trabalho escravo, das penalidades a esse fim.
Por isso que eu queria que V. Exª construísse a matéria que veio da CCJ com o compromisso conjugado
da CCJ, acordado, com a matéria que está saindo da
comissão que regulamenta o texto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós tínhamos combinado – e
o acordo que se fez na CCJ também se fez aqui, no
plenário – que nós votaríamos essa regulamentação
e que a comissão já constituída faria a proposta de
regulamentação e a submeteria à votação do Senado
Federal. Foi esse o acordo, que é isto que nós estamos fazendo: nós estamos discutindo hoje, vai ter uma
segunda discussão, que pode ser amanhã, e nós poderemos votar a regulamentação e a própria proposta
de emenda constitucional.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT –
ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Foi esse... As duas matérias.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – As duas matérias. As duas matérias, conjuntamente, simultaneamente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Presidente Renan, este foi o entendimento com
as Lideranças e com V. Exª: nós votaríamos a regulamentação aqui no Senado e, no mesmo dia, votaríamos a PEC, em seguida. A regulamentação vai para
a Câmara e a PEC vai para a promulgação. Portanto,
não há nenhum tipo de problema. Agora, estará sinalizado, demarcado e caracterizado, efetivamente, o
posicionamento político do Senado quanto à questão
do que cabe o enquadramento de trabalho escravo ou
análogo a escravo ou não, exatamente para não ter
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insegurança jurídica, principalmente no campo brasileiro. Então, o acordo foi este:...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – ... votar no mesmo dia, primeiro, a lei que regulamenta e, logo após, a PEC, que vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de fazer o encaminhamento que me parece que é o
mesmo encaminhamento do Senador Vital do Rêgo,
Presidente da CCJ, que traz aqui o acordo feito na
Comissão de Constituição e Justiça. A condição para
que a PEC viesse ao plenário é que se constituísse
uma comissão para discutir a regulamentação da PEC,
o que foi feito. E a regulamentação foi construída por
essa comissão especial. Agora, eu acho que há uma
diferença de encaminhamento agora, com o Senador
Romero Jucá, que difere daquele acordo que eu ajudei a construir e com que pactuei naquele momento.
Primeiro, a PEC tem que entrar na pauta do plenário,
ser votada, para depois votar a regulamentação. Até
porque a regulamentação precisa ser mais debatida,
não é? Então, a regulamentação está pronta, o projeto
está pronto? Estão. Esse foi o acordo. Agora, na hora
de votar aqui, primeiro se vota a PEC, depois se vota
a regulamentação. É esse o encaminhamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
Em seguida, Senador Aloysio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero, de início, que seja desconsiderado
o dia e o prazo de hoje como início da discussão. Porque, ora, não podemos discutir um texto que ainda
não existe. O próprio Senador Jucá disse que ainda
há um texto a ser apresentado, que vai ouvir outros
segmentos, que ainda vai discutir. Ora, como vamos
abrir a discussão hoje de um texto que ainda não sabemos, de um texto que ainda não existe, de um texto
que ainda não foi modificado...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, para contraditar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Não pode ser discutido algo
que ainda não existe para ser discutido, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, para contraditar.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Não podemos iniciar essa
discussão sob algo... Não existe discussão sobre o
que não existe.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui o relator desta matéria, a PEC do Trabalho Escravo, na Comissão de Constituição e Justiça,
e me deparei com uma situação política que cercou
a aprovação desta PEC na Câmara dos Deputados,
em segundo turno, depois de muitos anos em que ela
dormia nos escaninhos da Câmara. Fiz uma análise
da votação desta PEC, a partir da tomada de posição
das Lideranças partidárias, e cheguei à conclusão de
que o acordo que levou à aprovação desta PEC no segundo turno era um acordo baseado na ideia de que
a PEC precisaria ser regulamentada.
Houve até quem dissesse, explicitamente, no
encaminhamento da votação, que os Senadores, ao
apreciar a matéria, incluiriam a expressão “na forma da
lei”, o que faria com que a PEC voltasse para a Câmara.
Eu recusei esse encaminhamento até porque
estou convencido de que esta emenda constitucional,
uma vez promulgada, não é autoaplicável. É preciso
que haja uma lei disciplinando o procedimento judicial
da expropriação, à semelhança do que acontece com
as terras onde foram encontradas culturas de plantas
psicotrópicas. Ela só pôde ser aplicada depois de promulgada uma lei regulando o processo expropriatório.
Por isso eu propus esse encaminhamento um
pouco heterodoxo. É uma regulamentação cautelar:
caminharmos conjuntamente com o projeto de regulamentação e a PEC, constituindo ambas um único
pacote de amarração política, de acordo político.
Nesse sentido, tem toda razão o Senador Romero
Jucá. Podemos perfeitamente caminhar com as duas
matérias e votarmos uma e outra no mesmo momento, no mesmo dia, com apenas um lapso de tempo de
diferença. O que importa é o acordo político em torno
daquele texto. E tendo sido aprovado esse texto aqui no
Senado, o texto regulamentador, eu não tenho dúvida
nenhuma de que a Câmara se apressará em votá-lo,
mesmo porque a PEC já terá sido promulgada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB
– RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas, respeitosamente, para contraditar as posições, as
colocações do Senador Randolfe, no sentido de que
existe, sim, um texto. Existe um relatório, aprovado
por unanimidade na Comissão de Regulamentação
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da Constituição, que está sobre a mesa. É esse o relatório que está sendo discutido.
O que eu disse aqui foi até o final da discussão.
Portanto, até o final da discussão da discussão cabe
emenda. Até o final da discussão, eu apresentarei
algumas poucas emendas que vão complementar o
texto, exatamente no sentido de acatar algumas contribuições que foram encaminhadas.
Isso se dará até a terça-feira. Portanto, nós não
vamos hoje votar, mas nós podemos discutir, porque
o texto existe, está sobre a mesa e é a base de toda
a discussão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Para uma questão de ordem. Sem
revisão do orador.) – Quero arguir questão de ordem,
argumentando o art. 143 do Regimento Comum. Diz,
Sr. Presidente, o art. 143 Regimento Comum:
Art. 143. O projeto da Comissão Mista terá
a seguinte tramitação na Câmara que dele
conhecer inicialmente: [segue o art. 143, na
alínea “a”]
a) recebido no expediente, será lido e publicado, devendo ser submetido à discussão, em
primeiro turno, 5 (cinco) dias depois; [segue
ainda o art. 143]
b) a discussão, em primeiro turno, far-se-á,
pelo menos, em 2 (duas) sessões consecutivas;
........................................................................
Ocorre, Sr. Presidente, que nós ainda não cumprimos sequer o rito da alínea “a”, do art. 143. Nós
não podemos seguir para a alínea “b” do art. 143 do
Regimento Comum se nós não cumprimos a alínea “a”
do art. 143 do Regimento Comum. Portanto, não pode
ser considerada esta sessão de hoje, esta reunião de
hoje, como discussão. Porque o início da discussão do
Regimento Comum ainda não foi inaugurado.
Além do mais, Sr. Presidente, nós não podemos
discutir a regulamentação, ora, se ainda não apreciamos
a PEC, a emenda constitucional. Com a devida vênia
a todos que me antecederam, mas à regulamentação
de uma emenda constitucional cumpre este devir: regulamentar a emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Se nós não aprovamos a emenda à Constituição, como é que nós vamos regulamentá-la? Então, não caminham concomitantemente. Então,
Sr. Presidente…
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe, só para
explicar...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... a posição da Mesa e o porquê de a matéria estar na Ordem do Dia para a primeira sessão de discussão. É que o art. 143, alínea “a”
diz: “Recebido no expediente, será lido e publicado”.
O parecer foi publicado e lido no dia 18. Nós, portanto, cumprimos o prazo tanto da alínea “a” quanto da
alínea “b”. Quer dizer, e estamos recebendo emendas que terão que ser apreciadas pela Comissão de
Constituição e Justiça. Então, a matéria vai ter que ir à
Comissão de Constituição e Justiça para que aprecie
as emendas que estão sendo apresentadas aqui – e
são várias; são várias.
Então, nós seguimos, exatamente, o que manda
que seja seguido o art. 143 do Regimento Comum.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só uma
questão.
A essa matéria eu apresentei um requerimento,
está em regime de urgência. Então, as emendas que
surgirem serão apreciadas no plenário, não precisarão ir à Comissão. Eu tive o cuidado de apresentar
o requerimento de urgência, assinado por todos os
Líderes, exatamente para dar uma tramitação mais
célere à matéria.
Na terça-feira, com as emendas, nós teremos condição de votar aqui diretamente no plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Romero pede-nos
para apreciar o requerimento de urgência, que está
sobre a mesa, mas ainda não foi votado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, é porque o Senador Romero havia dito que
não... Então, existe o parecer? Porque o Senador Romero disse que não havia parecer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL. Sem revisão do orador.) – A matéria é oriunda de Comissão Mista. Ele pediu para que
fosse lido o requerimento. Ele teria que ser lido antes
da Ordem do Dia, e apreciado depois da Ordem do
Dia, como manda o Regimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Mas, Presidente, me permita,
só para que eu possa entender.
Eu quero voltar ao entendimento anterior do Relator. O Relator tinha dito antes, se me fiz entender
bem, que ele vai modificar o parecer dele? Ele já tem...
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Quanto a esse parecer que foi publicado, pelo que
entendi que o Relator anunciou aqui no início, ele iria
ouvir melhor os Líderes e segmentos e iria modificar o
parecer. Se ele vai modificar o parecer, então, haverá
novo parecer. É a isso que estou me referindo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O parecer é da Comissão. E o
parecer concluiu pela apresentação do projeto de lei
do Senado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perfeito. Mas é esse o parecer?
É isso que quero ouvir do Relator. É esse o parecer?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O parecer que nós vamos ter que
ter, adicional, é sobre as emendas. Mas as emendas
serão lidas agora e irão para a Comissão de Constituição e Justiça, para receber o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Estou entendendo isso agora
que V. Exª está me explicando.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Perdão, Comissão Mista. Comissão Mista.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Perfeito. V. Exª explicando isso,
estou entendendo isso de V. Exª.
É que S. Exª o Relator, na primeira explanação
que aqui fez, tinha dito que iria modificar o parecer,
iria apresentar novo parecer. Foi por isso que arguí o
art. 143, alínea “a”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre as emendas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, vou apresentar emenda. O relatório já está apresentado, a proposta está sobre a mesa,
tramitando. Até o fim da discussão, cabem emendas.
Nós estaremos em regime de urgência, e, em
regime de urgência, as emendas serão apreciadas
aqui no plenário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – E V. Exª vai apresentar novo
parecer?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exªs.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Continua em discussão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Só para
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compreender. Nós temos, como foi dito aqui pelo Senador Vital e por outros, uma proposta de emenda à
Constituição e um projeto de lei ordinária. O que nós
estamos levantando aqui é a posição de votarmos a
emenda à Constituição – acho que conta o prazo – e,
em seguida, votar a regulamentação. E, paralelo a isso,
é o tempo que a gente tem para ver aqui a posição do
Senador Romero quanto às propostas que ele disse
que recebeu. O próprio Senador coloca a necessidade
de ver a posição que foi apresentada por várias áreas
do Governo, e nós também tínhamos interesse de ver
qual é o texto que está tramitando.
Então, eu quero defender que a gente tenha a
votação da proposta de emenda à Constituição, e, em
seguida, que tenhamos condição de votar o projeto
de lei ordinária com as alterações que estão sendo
negociadas.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, pela
ordem.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para registrar a presença, aqui no plenário,
do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Paraná, o Desembargador Rogério Coelho, juntamente com a Diretora-Geral do Tribunal do Paraná.
Para deixar consignado em ata.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, emendas que
serão lidas pelo Senador Flexa Ribeiro.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
sobre a matéria que estava sendo discutida, em relação
à PEC do trabalho escravo e à sua regulamentação, nós
também queremos dar a nossa opinião de alinhamento
com a posição de votarmos inicialmente a PEC e, em
seguida, a regulamentação, com um compromisso de
natureza política.
Nós vamos votar a PEC e, imediatamente, votar
a regulamentação. Eu acho que isso é justo e resolve
o nosso problema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Mas nós já decidimos que vamos
fazer isso. Nós vamos combinar para votarmos a PEC
e, em seguida, votaremos a... Nós vamos fazer isso.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Pela ordem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Eu acredito que V. Exª acaba de resolver o problema.
A PEC é uma matéria constitucional; tem o quórum
específico e tudo o mais; a regulamentação é infraconstitucional. A regulamentação pode ser mudada,
até com facilidade, no Congresso Nacional. Eu não vejo
sentido algum em votarmos primeiro a regulamentação
e, depois, a PEC. Não me parece uma coisa, inclusive,
muito bonita para o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Não, não.O que nós vamos fazer é exatamente isso. Nós estamos fazendo apenas a
primeira sessão de discussão. O Senador Aloysio, na
primeira intervenção, sugeriu que votássemos concomitantemente as duas matérias. Ou seja, poderemos
votar a PEC e, em seguida, votaremos a regulamentação. Não há problema algum! O importante é que
avancemos no calendário. É esse o propósito, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Presidente, permita-me tentar entender. Nós votaremos, então, primeiro a PEC?
É isso?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Poderemos votar. Se essa for
a combinação, votaremos primeiro a PEC, mas a PEC
já está pronta para ser votada.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A PEC já está pronta para ser
votada!
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Mas não é uma questão de combinação. A regulamentação não pode ser votada antes da
emenda...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Claro.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... em hipótese alguma.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Claro. Isso foi proposto na Comissão de Constituição e Justiça. E nós estamos aqui
mudando a rota da tramitação.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Permita-me, Sr. Presidente,
que é até uma questão de lógica.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Nós queremos votar primeiro a PEC, para, depois, votarmos a regulamentação.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB –
AM) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, parece-me clara a
questão de votar primeiro a PEC para depois votarmos
a regulamentação. Não há discussão sobre a matéria.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Vamos pela ordem natural.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Continua a discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) –
Emenda nº 1 ao PLS 432, de 2013: Exclua-se
a seguinte expressão do art. 1º do PLS 432,
de 2013: “diretamente pelo proprietário”. Senador Inácio Arruda.
Emenda nº 2: O inciso I do §1º do art. 1º do
PLS 432, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.1º .............................................................
§1º .................................................................
I – A submissão ao trabalho forçado ou a condições degradantes de trabalho exigidos sob
ameaça de punição, com uso de coação, ou
que se conclui de maneira involuntária ou com
restrição da liberdade pessoal. Senador Inácio Arruda;
Emenda nº 3: Exclua-se a seguinte expressão do art. 2º do PLS 432, de 2013 – abro
aspas: “diretamente” – fecho aspas. Senador
Inácio Arruda;
Emenda nº 4: Inclua-se o seguinte inciso V ao
§1º do art. 1º do PLS 432, de 2013:
Art. 1º .............................................................
§1º .................................................................
V – a imposição de horário de trabalho exaustivo ou de condições degradantes de trabalho.
Senador Randolfe Rodrigues.
Emenda nº 5: Dê-se a seguinte redação ao
art. 2º do PLS 432, de 2013:
Art. 2º A ação expropriatória de glebas em que
for localizada a exploração de trabalho escravo observará a Lei Processual Civil. Senador
Randolfe Rodrigues;
Emenda nº 6: Dê-se a seguinte redação ao
art. 2º do PLS nº 432, de 2013.
Art. 2º Os imóveis rurais e urbanos onde for
identificada a exploração de trabalho escravo
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serão expropriados e destinados à reforma
agrária e a programas de habitação popular,
sem qualquer indenização ao proprietário e
sem prejuízo de outras sanções previstas em
lei, conforme o art. 243 da Constituição Federal. Senador Randolfe Rodrigues;
Emenda nº 7: Dê-se ao art. 1º, caput, e ao
art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº 432, de
2013, a seguinte redação:
Art. 1º Os imóveis rurais e urbanos onde for
identificada a exploração de trabalho escravo
serão expropriados e destinados à reforma
agrária e a programas de habitação popular,
sem qualquer indenização ao proprietário e
sem prejuízo de outras sanções previstas em
lei, conforme o art. 243 da Constituição Federal.
Art. 2º A ação expropriatória de imóveis rurais
e urbanos em que for identificada a exploração
de trabalho escravo observará a lei processual civil, bem como a necessidade de sentença
judicial condenatória transitada em julgado
que verse sobre trabalho escravo localizado
nos imóveis objetos da expropriação. Senador
Antônio Carlos Valadares;
Emenda nº 8: Acrescente-se ao §1º do art. 1º
do Projeto de Lei do Senado nº 432, de 2013,
os seguintes incisos V e VI.
Art. 1º .............................................................
§1º Para fins desta lei, considera-se trabalho
escravo:
V – a submissão a jornada exaustiva, caracterizada pela jornada de trabalho de natureza
física ou mental que possua extensão ou intensidade que cause o esgotamento das capacidades corpóreas produtivas da pessoa do
trabalhador, ainda que transitória e temporariamente, acarretando, em consequência, riscos
à sua segurança e/ou à sua saúde;
VI – a submissão a condições degradantes
de trabalho pela imposição de maus tratos
ou grave sofrimento físico ou moral, ou, ainda, de condições penosas ou insalubres de
trabalho, negando proteção mínima de vida,
saúde e segurança do trabalhador. Antonio
Carlos Valadares;
Emenda nº 9: Suprima-se o inciso VII do art. 3º
e dê-se aos §§3º e 4º do art. 1º, ao caput do art.
3º e ao inciso I do art. 4º a seguinte redação:
Art. 1º..............................................................
§1º .................................................................
§2º .................................................................
§3º Todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência de exploração de
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trabalho escravo será confiscado e reverterá
ao Fundo Especial de Prevenção e Combate
ao Trabalho Escravo (Funprestie).
§4º Os imóveis rurais e urbanos de que tratam
o caput que, devido às suas especificidades,
não forem passíveis de destinação à reforma
agrária e a programas de habitação popular
poderão ser vendidos, e os valores decorrentes da venda deverão ser remetidos ao Fundo
Especial de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo (Funprestie) de que trata o art. 3º.
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Art. 3º O Fundo Especial de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo (Funprestie) tem por
finalidade:
VII – (Suprimido).
Art. 4º O Funprestie tem por fonte de recurso:
I – os valores decorrentes dos leilões dos bens
de valor econômico expropriados em decorrência da exploração do trabalho escravo. Senador
Antonio Carlos Valadares.
São as seguintes as emendas, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre essa matéria, se alguém
ainda quiser discutir, continua a discussão.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu e, em
seguida, Senador Magno Malta.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO)
– Sr. Presidente, eu gostaria de discutir...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ela está falando sobre a matéria
da Ordem do Dia. Em seguida, V. Exª falará.
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Com a palavra, V. Exª.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria
de discutir a matéria, Sr. Presidente, porque infelizmente, na próxima terça, estarei em missão na China,
com mais de cinquenta empresários do agronegócio
brasileiro, para ampliar as nossas negociações com
aquele país. Gostaria aqui, Sr. Presidente, de deixar
uma palavra a respeito do tema.
Primeiro parabenizar o Senador Jucá pela maestria de construir um texto que fosse justo, que seja justo
com o Brasil, que seja justo com os produtores rurais,
com os trabalhadores do Brasil. Se nós não tivermos
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uma definição explícita do que é trabalho escravo, Sr.
Presidente, vamos fazer injustiça com os produtores
do País e vamos também fazer injustiça com aqueles
trabalhadores que, de fato, forem maltratados e que,
de fato, forem escravizados, porque a lei, quando diz
trabalho degradante, jornada exaustiva, Sr. Presidente,
não deixa condições de provas para que a Polícia Federal possa encontrar as provas para condenar aquele
que, de fato, cometeu o trabalho escravo.
De onde tirei essa argumentação? Tirei essa
argumentação da vida diária, mas principalmente do
relatório da comissária especial da OIT que veio fiscalizar o trabalho escravo no Brasil. Ela constatou que a
legislação brasileira é vaga, não tem definição explícita para que a Polícia Federal possa produzir provas
contra os que de fato são perpetradores de trabalho
escravo, Sr. Presidente.
Então, o Senador Jucá pretende fazer aqui a
definição de que o trabalho escravo é aquele descrito
pela Convenção nº 29 da OIT, da qual o Brasil é signatário, que determina que trabalho escravo é aquele,
Sr. Presidente, que submete o trabalhador a trabalho
forçado, que restringe a locomoção do trabalhador por
meio de dívidas contraídas com o empregador ou preposto ou que não oportuniza transporte no caso de o
trabalhador querer ir embora da fazenda. É aquele em
que o patrão que obriga o trabalhador a ficar na sua
propriedade sob armas, sob força e sem salário. Esse
é o trabalho escravo.
Com relação à segunda parte do art. 149 do
Código Penal, que também inclui como trabalho escravo a jornada exaustiva e o trabalho degradante,
nós não queremos, em nenhum momento, absolver
pessoas que maltratam os seus trabalhadores, mas a
jornada exaustiva é muito fácil de ser definida em lei.
Canso de perguntar aos jornalistas aqui presentes e
de todo o País quantas horas eles trabalham quando
o Congresso Nacional vota até meia-noite ou até 1
hora da manhã. Todos são unânimes em responder
que trabalham mais de 12 horas para acompanhar o
Congresso Nacional. Isso é jornada exaustiva. Mas
isso não significa que a Folha de S.Paulo, que o Estadão, que a Veja, que o Correio ou que o Valor Econômico esteja escravizando seus jornalistas. Estão
praticando jornada exaustiva que pode trazer penalidade? Estão. Deve haver penalidade para uma jornada exaustiva? Óbvio que deve haver. Mas isso não
é trabalho escravo. Mas nós temos de aplicar multa,
sim, para quem não tem o cuidado com o descanso
do seu trabalhador.
Da mesma forma, Sr. Presidente, é o trabalho
degradante. O trabalho degradante pode ser definido numa conversa coloquial entre duas pessoas que
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podem mencionar que alguém está vivendo de forma
degradante. No entanto, quando o fiscal do trabalho
chega à propriedade rural para definir o que é degradante, não há uma definição certa. Nessa hora, quando
o Ministério do Trabalho acusa aquele patrão de explorador do trabalho escravo, não se encontram provas
para incriminá-lo. A partir daquele momento, desde a
fiscalização do Ministério do Trabalho até a condenação
administrativa de quem explorou o trabalho escravo, o
nome daquela pessoa fica exposto na Internet, numa
lista suja, trazendo-lhe inconvenientes e problemas que
podem se perpetuar para o resto da vida.
Sr. Presidente, estivemos, com o Senador Flexa
Ribeiro e com o Senador Jarbas Vasconcelos, numa
fazenda no Pará onde três rapazes, na faixa de 25
a 30 anos, proprietários rurais, tinham mais de 2 mil
trabalhadores trabalhando na usina de açúcar e álcool, e todos tinham cartão magnético para sacar
dinheiro no banco, para garantir o seu salário. Nunca vi escravo que tenha cartão magnético eletrônico
para sacar dinheiro no banco, mas esses três jovens
proprietários rurais foram obrigados a demitir mais
de 2 mil trabalhadores, foram acusados de explorar
o trabalho escravo e tiveram prejuízos enormes, não
só os patrões, mas também os trabalhadores, que
perderam os seus empregos.
Então, essa confusão de auditores do trabalho,
alguns de boa-fé, mas muitos de má-fé, que odeiam
a propriedade privada, que odeiam o patrão rural, que
têm preconceito ideológico, está tomando situações
de descumprimento administrativo, puramente administrativo, como de trabalho escravo. Será que é só no
campo que há produtores rurais que deixam de assinar
por algum tempo a carteira dos seus trabalhadores?
Não! Está errado? Está, pois o trabalhador tem direito
à carteira assinada. Mas o fato de não ter assinado a
carteira de 10 ou de 100 trabalhadores não configura
trabalho escravo, desde que os trabalhadores estejam
recebendo e tenham o direito de ir e vir.
Mas, Sr. Presidente, não estamos defendendo
que não se assine a carteira. Absolutamente! Ter a
carteira assinada é um direito do trabalhador, mas
não podemos criar uma luta entre patrões e empregados do campo, uma luta fictícia. Existem distorções,
existem pessoas malvadas, que não cumprem a lei e
tratam mal seus trabalhadores. Quero dizer que, como
Senadora da República, não defendo essas pessoas. A CNA não representa essas pessoas, aqueles
que praticam o mal verdadeiro de escravizar os seus
trabalhadores.
Por isso, peço aos colegas Senadores da República que possam avaliar na próxima terça-feira essa
definição elaborada pelo Senador Jucá, que está obe-
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decendo ipsis litteris a Convenção nº 29 da OIT, que
define o que é trabalho escravo e que prevê que as
fazendas sejam expropriadas, mas descumprimentos
administrativos, que condenamos da mesma forma,
como falta de água potável, falta de carro para o trabalhador ir e vir ao seu emprego, casas sem condição
de habitação, falta de banheiro para que as pessoas
possam usar de forma decente, tudo isso nós apoiamos, tudo isso nós defendemos. Nós fazemos um
trabalho de conscientização por todo o Brasil, nas fazendas mais distantes, levando a NR-31, mostrando
aos patrões que é preciso tentar cumpri-las o mais
rapidamente possível. Mas elas não são pessoas de
má-fé, Sr. Presidente. Não são pessoas que querem
destratar os seus trabalhadores. São pessoas que
convivem como uma família no campo.
Os descumprimentos precisam ser evitados, precisam ser combatidos, mas não podem ser confundidos
com o trabalho escravo.
Há pouco, a Fazenda Cutrale, que já foi acusada
de abrigar trabalho escravo, a fazenda da Cosan, uma
das maiores e mais bem estruturadas do País, também
foi acusada de abrigar trabalho escravo. Chegaram à
Alemanha boatos, de ONGs de todas as espécies, de
que o suco do Brasil, que vende 60% do suco do mundo, era produzido com trabalho escravo.
É isso que nós queremos fazer com a produção
rural brasileira? É isso que nós queremos fazer com
os nossos empresários rurais, que dão tanto orgulho
para o País, produzindo emprego, produzindo PIB,
produzindo exportação? Não. Não é a imagem falsa
que nós queremos colocar lá fora.
Aqueles que, de fato, escravizarem os seus trabalhadores devem ser punidos, devem ser expropriados,
devem ser presos, mas pessoas de bem, pessoas de
boa-fé, que trabalham noite e dia pelo campo brasileiro, essas não podem ser tratadas com discriminação,
com preconceito, com ideologia, como nós estamos
vendo no País atualmente.
Encerro agradecendo, mais uma vez, ao Senador
Jucá pela regulamentação dessa importante proposta,
a PEC do Trabalho Escravo.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Em seguida, Senador Romero,...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente,...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... Senador Blairo Maggi, Senador Randolfe...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – ... quando o senhor,...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – ... e Senador Moka.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES) – ... quando V. Exª anunciou meu nome, anunciou
a Senadora Kátia como a última oradora desse tema e
disse que, em seguida, me daria a palavra.
Quero pedir, Sr. Presidente, a inclusão, em pauta,
do PDS nº 787, de 2009, que obriga as concessionárias de energia elétrica a instalar, sem ônus adicional,
relógio de dupla tarifação para produtores rurais. Foi
uma vitória obtida hoje na CCJ, que contou com a relatoria da Senadora Kátia Abreu. Com a vênia de todos
os Srs. Líderes – consultei todos eles, que estão me
ouvindo aqui –, peço à Mesa que faça a inclusão do
PDS em pauta, porque nada é mais importante para
o trabalhador, para o agricultor, para o pequeno agricultor brasileiro, que o que decidimos hoje na CCJ,
agradecendo ao nosso Presidente Vital do Rêgo, que
teve coragem de resgatar esse PDS de 2009, data em
que eu protocolei.
Como proponente, autor dessa lei, fiquei muito
feliz ao vê-la, por unanimidade, discutida, aplaudida,
resgatando uma dívida com o agricultor brasileiro, hoje,
pela manhã, na CCJ.
Por isso, com a vênia dos nossos queridos Líderes, peço a inclusão do PDS na pauta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, rapidamente, tranquilizar não só
a Senadora Kátia Abreu, mas todos os Senadores e
todas as Senadoras e todos aqueles que estão nos
acompanhando pela TV Senado e pela Rádio Senado
dizendo que estamos agindo com muita responsabilidade no que diz respeito à regulamentação do trabalho escravo, do trabalho análogo ao trabalho escravo.
Nós temos a consciência de que essa lei é extremamente importante para o futuro do Brasil, quer no
setor produtivo, quer nos aspectos sociais, porque é
preciso combater o trabalho escravo, que, infelizmente, ainda existe em nosso País. Ele tem de ser punido,
ele tem de ser banido do nosso País. Agora, nós não
vamos fazer uma lei genérica, não vamos deixar na interpretação de qualquer fiscal a caracterização de um
trabalho escravo, que pode expropriar o bem de uma
família. Não vamos deixar também, de forma frouxa,
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uma caracterização que pode macular o setor produtivo brasileiro, como bem falou a Senadora Kátia Abreu.
O Brasil é referência mundial na produção de alimentos. Nós enfrentamos concorrência internacional
de produtos em todos os mercados e é muito fácil para
os adversários tentar caracterizar o produto brasileiro
como produto oriundo de trabalho escravo.
Por isso, na próxima semana, vamos, aqui, votar
com muita responsabilidade, com muita nitidez, abrindo
o debate... Tenho debatido com diversos segmentos e
estou convencido de que estamos fazendo uma proposta que vai, Sr. Presidente, dar a condição de termos, como eu disse, de um lado, o instrumento para
combatermos o trabalho escravo, mas, de outro lado...
(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) –... separando o que é trabalho escravo do que é
algum tipo de punição ou qualquer tipo de transgressão
às regras trabalhistas, que merece punição, que merece
multa, que merece notificação, mas que não é trabalho
escravo da forma generalizada como se tenta impor.
Então, nós vamos, na próxima semana, apresentar, discutir e aprovar esse texto, junto com a Emenda
Constitucional relatada pelo Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES)
– Quero me inscrever, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, inicialmente, quero cumprimentar o Senador
Aloysio, pela aprovação do relatório lá na Comissão, e
também o Senador Romero Jucá, que está conduzindo o trabalho da regulamentação. Ele teve a paciência
de ouvir todos que têm interesse nessa matéria. Eu,
pessoalmente, tive a oportunidade também de opinar,
como diversos colegas Senadores tiveram.
O trabalho que nós estamos fazendo, que será
votado aqui na semana que vem – eu espero que seja
votado –, trará ao campo a tranquilidade que perdemos
há muito tempo, quando começou essa questão do trabalho escravo e, principalmente, quando começaram
os auditores, os fiscais, a querer enquadrar produtores rurais como exploradores do trabalho escravo por
simples ilícitos trabalhistas, por problemas administrativos, até por problema na moradia, da largura da porta, da altura do colchão em que o cidadão dorme, da
qualidade da água servida. Isto trouxe ao setor muita
intranquilidade, que será sanada agora com essa lei
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que vai regulamentar e com a PEC que já foi aprovada
na Comissão e que, certamente, nós iremos aprovar
aqui, no Plenário, na semana que vem.
A maior garantia de que essas coisas voltarão ao
seu curso normal é que a PEC que veio da Câmara e
que foi aprovada na Comissão e será aprovada aqui
traz também, em seu bojo, a possibilidade e as mesmas condições para que o trabalhador urbano possa
ser fiscalizado e os empregadores urbanos também
tenham a mesma responsabilidade, Senador Moka,
que os empregadores rurais.
Isto trará ao produtor rural, ao fazendeiro, a todos aqueles que trabalham no campo, essa condição
de igualdade. Fará com que o Ministério do Trabalho
também atue nas cidades. E, na medida em que o Ministério, em que os auditores passarem da conta, em
que abusarem, nas cidades, o que acontece muitas
vezes, isso trará um freio também no campo. Então, a
junção do trabalho escravo das cidades e do campo é
a tranquilidade que todos nós desejávamos. Foi muito
inteligente, foi muito próprio tratar o trabalhador rural
e o trabalhador urbano na mesma situação.
Então, quero tranquilizar todos que nos acompanham pela TV Senado, porque, em muitos momentos,
em muitas situações, os empregadores na área rural
ficaram em polvorosa. Sei que, neste momento, muitos auditores, muitos fiscais, por não haver registro na
carteira, o que é um ilícito simples – grave, mas de fácil
resolução –, em muitos momentos, querem enquadrar
como trabalho escravo.
Então, na semana que vem, nós devemos votar
tanto a regulamentação quanto a PEC e dar por encerrado este assunto, que tem trazido muita intranquilidade ao setor rural brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Randolfe Rodrigues e,
em seguida, Senador Waldemir Moka.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL-AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade, tenho uma questão de ordem a
apresentar a V. Exª, mas, antes de seguir, eu pergunto
a V. Exª se existe sobre a Mesa algum requerimento
de urgência em relação a essa matéria para apreciação. Faço essa indagação antes de seguir na questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Existe um requerimento assinado pelo Senador Romero Jucá e por outros Líderes
partidários.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL-AP) – Que, obviamente, nós não vo-
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taremos nesta sessão, porque ele não foi apresentado
antes da Ordem do Dia. Perfeito, Excelência?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Esse requerimento só será lido
antes...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Será lido após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – ... da Ordem do Dia e será votado após a Ordem do Dia, como manda o Regimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL-AP) – Perfeitamente, Sr. Presidente. É
esse também o nosso entendimento.
Eu queria, Presidente, ainda em relação a isso,
só dizer que estou encaminhando um requerimento
à Mesa.
Nos termos do disposto no art. 225, inciso II,
combinado com o art. 101, do Regimento Interno do
Senado, eu requeiro que este Projeto de Lei nº 432, de
2013, seja encaminhado à Comissão de Constituição
e Justiça do Senado.
Eu creio, Sr. Presidente, que é necessário que
esse projeto, tal qual o PLS nº 224, que regulamentou a PEC das Domésticas – e aproveito que S. Exª o
Presidente Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado, está ao seu lado, na
Presidência –, passe pela Comissão de Constituição
e Justiça também.
Sr. Presidente, eu quero insistir em uma questão:
esse tema – e ouvi todos os apelos aqui – tem que passar, tem que tramitar junto com a proposta de emenda
à Constituição. E diria mais, Sr. Presidente: esse tema
regulamenta a proposta de emenda à Constituição. Ele
não pode ser aprovado antes ou concomitantemente
à proposta de emenda à Constituição. Nós temos que
aprovar, primeiramente, é óbvio, a proposta de emenda à Constituição. Por isso, eu reitero: é fundamental,
necessário que passe pela Comissão de Constituição
e Justiça antes mesmo de ser apreciado esse requerimento de urgência que foi protocolizado na Mesa.
Por fim, Sr. Presidente, queria destacar que esse
tema suscita realmente diferentes mobilizações em relação ao campo, tanto mobiliza que eu queria destacar
a presença, nas galerias desta Casa, dos assentados
da reforma agrária daqui do Distrito Federal, que estão
acompanhando esta sessão e estão, de fato, apreensivos com essa proposta de regulamentação que está
sendo apresentada.
E eu reitero: a preocupação deles é que, em
especial, a conquista civilizatória representada pela
emenda constitucional não retroaja. Não pode, não
é possível que a regulamentação signifique um retro-
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cesso no que foi a conquista civilizatória alcançada
pela emenda constitucional que põe fim ao trabalho
escravo neste País.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Eu fiz uma ponderação a V. Exª no início da sessão. Senador Eunício, aqui eu quero de novo repetir:
o Senador Renan havia anunciado a votação de duas
PECs. Uma delas, sobre a qual, inclusive, já havia
acordo – a que trata do Orçamento Impositivo –, por
questões regimentais foi adiada. Ficou para apreciarmos a PEC do voto aberto. Depois nós entramos na
discussão de uma matéria sobre a qual, desde o início,
já havia, de ambas as partes, a decisão de que seria
apreciada hoje.
Então, o que indago de V. Exª é o seguinte: a
matéria que V. Exª havia anunciado nós vamos manter
na sessão de hoje? Refiro-me a um pleito nosso, que
é a questão da apreciação da proposta de emenda à
Constituição que trata do voto aberto, que foi, inclusive, uma matéria anunciada no início desta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Em primeiro lugar, queria dizer o
seguinte: por sugestão do Senador Romero Jucá, complementada por sugestão do Senador Walter Pinheiro,
nós admitimos colocar em votação duas propostas de
emenda à Constituição mais a medida provisória. Se
essa for a decisão da Casa, nós levaremos isso adiante. No entanto, nós precisamos encerrar a discussão
sobre essa proposta que está na pauta.
Ainda nos pede a palavra o Senador Waldemir
Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB-MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senador
Walter Pinheiro, eu serei breve, até para não atrapalhar.
Eu acho que é muito fácil essa questão. Nós queremos votar, e vamos votar, a PEC do trabalho escravo.
Qual foi o acordo firmado quando o Senador Aloysio
Nunes votou na Comissão de Constituição e Justiça?
Que, juntamente com a PEC do trabalho escravo, nós
votaríamos uma lei complementar que definiria o que
é trabalho escravo.
Muito bem. Essa lei complementar está aí; o Senador Romero Jucá colocou um texto quanto ao qual
penso que não há dúvida, porque vai ficar muito claro,
de modo a não ser mais confundido com uma infração
trabalhista. São coisas diferentes. Trabalho escravo é
uma coisa; o sujeito que está praticando uma infração
trabalhista é outra. E, quando se fala em trabalho escravo, a penalidade é a perda da propriedade. Essas
questões não podem ser confundidas.
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Então, Sr. Presidente, acho que isso aqui está
claro: votamos a PEC e, logo em seguida, lei complementar, no mesmo dia. Esse é o acordo. Mas não dá
para votar a PEC sem ter uma definição do que é trabalho escravo, pois me parece que a pretensão dessa
lei complementar, amplamente discutida, é definir o
que é trabalho escravo.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
quero aqui manifestar a minha posição, dizendo que
esse encaminhamento dado de que, primeiramente,
se vota a PEC e, depois, a regulamentação é o entendimento que eu tenho também, até porque a regulamentação precisa ser melhor debatida.
A PEC tramita nesta Casa desde 1999, e, ao
aprová-la, na CCJ nós fizemos este acordo, isto é, que,
para podermos garantir a aprovação da PEC na CCJ,
criaríamos a Comissão Especial para regulamentar a
matéria. O problema, Sr. Presidente, é que não dá para
votar rapidamente a regulamentação, ainda hoje, sem
que haja um debate, até porque tem um conceito da
regulamentação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Não vamos votar hoje. Eu já
expliquei aqui e queria, mais uma vez, explicar sem
interromper a Senadora Ana Rita: esta é a primeira
sessão de discussão...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– Eu entendi, Presidente, mas vamos votar primeiro
a PEC...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Mas não há dúvida sobre isso.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES) –
... porque a regulamentação precisa ser mais debatida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Eu concordo com esse encaminhamento e já o defendi...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– Não dá para votar primeiro a regulamentação para,
depois, votar a PEC...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Mas nós não vamos votar primeiro a regulamentação.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– ... porque não tem acordo sobre a regulamentação,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Nós não vamos votar primeiro a
regulamentação. Já concordei...
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A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– Porque foi esse o encaminhamento inicial de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Mas esse foi o encaminhamento
da Comissão de Constituição e Justiça...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– Não.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – ... refeito aqui no plenário.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– Não foi refeito aqui. Eu estava presente na CCJ.
Esse foi o acordo: primeiro vamos votar a PEC e a
regulamentação. A PEC só será votada quando a regulamentação estiver pronta. Isso não significa que a
regulamentação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Mas não há dúvida quanto a isso.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– ... que a regulamentação deve ser votada primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Mas não há dúvida com relação
a isso. Esse procedimento foi combinado aqui com o
Plenário.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB-CE) – Sr. Presidente...
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT-ES)
– Então, é isso, Sr. Presidente.
E, para finalizar minha fala, quero dizer que a
regulamentação precisa ser debatida, porque ela traz
um conceito que flexibiliza o trabalho escravo. Quanto a isso, não há acordo. É preciso se fazer o debate
também com quem atua nessa área. Não dá apenas
para a Comissão Especial apresentar um relatório de
consenso, mas que não é consenso neste Plenário. A
gente precisa debater.
Então, faço este apelo para que a regulamentação
seja, de fato, mais debatida, para que não tenhamos
retrocessos com a PEC do trabalho escravo que tramita neste Congresso há anos. E há uma expectativa
realmente de garantir que todos os trabalhadores brasileiros que vivem em situação análoga à de escravo,
numa sociedade contemporânea como a nossa, que
precisa ter um olhar atento e preferencial para a realidade não só rural, mas também para a realidade urbana, tenham essa situação melhor debatida.
Sr. Presidente, não dá para votar de qualquer
maneira.
(Manifestação das galerias.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB-PB) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Os senhores são muito bem-vindos ao Senado, mas em silêncio.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB-CE. Sem revisão do orador.) – Presidente, só para um
encaminhamento. Estou vendo uma discussão: vota um
antes, vota o outro depois. Nós não temos PEC! Quando votarmos a PEC, aí vamos ter o que regulamentar.
Então, não tem sentido essa discussão. Perdoem-me
a intromissão, mas não tem sentido essa discussão,
porque teremos de, primeiramente, votar a PEC para,
na sequência, votarmos a regulamentação.
Como é que se vota a regulamentação do que
não existe?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Foi isso que já foi combinado aqui.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Concordo com V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Rodrigo Rollemberg e,
em seguida, Senador Vital do Rêgo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB-DF. Sem revisão do orador.) – Eu não
poderia deixar de manifestar apenas para concordar
com este encaminhamento de que só votaremos, obviamente, a regulamentação da matéria depois de termos
a PEC aprovada, o que devemos fazer conjuntamente.
Contudo, quero aproveitar para saudar a presença
entre nós de trabalhadores assentados aqui no Distrito
Federal, que muito nos honram com as suas presenças.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB-PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa
matéria já está encerrada, já perdemos muito tempo
com o óbvio. Não podemos continuar deixando de
votar matérias importantes que estão sobre a Mesa
com uma discussão que entra, muitas vezes, no oito,
ou seja, não sai do canto.
Queria apenas dizer a V. Exª, já que V. Exª é o
autor da matéria, que fui instado agora por diversos
setores da Imprensa a respeito da tramitação do projeto que prevê o passe livre estudantil. Esse projeto vai
obedecer a uma rigorosa análise de avaliação de fontes
de investimento. Entendemos, hoje, que o OGU pode
ser a nossa fonte de investimentos, mas deve preceder uma audiência, tanto de V. Exª quanto dos Líderes
e do Relator, com a Comissão de Orçamento. Vamos
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conversar com a Comissão de Orçamento, criar condições junto àquela Comissão e, depois, formar uma
audiência pública com todos os atores envolvidos no
projeto. Mas esperamos, em um tempo rápido, entregar essa matéria tanto à Comissão de Constituição e
Justiça quanto ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Quero, de pronto, concordar com
o Senador Vital do Rêgo. Acho que precisamos fazer
isso mesmo com relação a essa matéria: marcar uma
audiência pública ouvir todo mundo.
Àquelas pessoas que perguntam de onde vem o
dinheiro para o passe livre do transporte escolar, posso
dizer: ora, o dinheiro só pode vir do Orçamento. Tem
que ser uma prioridade orçamentária.
Acho que temos de avançar nesse calendário.
É uma discussão insubstituível. As ruas começaram
a se manifestar novamente sobre essa matéria, e eu
quero colaborar para que haja o amadurecimento e
possamos votá-la até o final do ano.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu
gostaria de, também, manifestar o meu apoio a que
votemos logo a PEC sobre o trabalho escravo. Espero
que haja um melhor entendimento.
Saúdo todas as entidades que aqui vieram apoiar
essa votação. Eu gostaria de saudar e assinalar a presença dos Vereadores de Piraju, Estado de São Paulo:
Carlinhos Pneus, Presidente da Câmara; João José;
Sérgio, Brandini; Ivana, acompanhados de Cristiano
Amorim, jornalista.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Walter Pinheiro e, em
seguida, Senador Inácio Arruda.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pelo que foi manifestado aqui, o nosso interesse é votar a PEC do trabalho escravo, mas há efetivamente
o entendimento de que isso não se processará mais
no dia de hoje.
Então, quero saber de V. Exª qual é o próximo
passo desta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB-CE. Sem revisão do orador.) – Antes de V. Exª
dar o próximo passo, eu também quero apenas registrar
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que estiveram conosco, durante esta sessão, os representes da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura – e é muito importante a sua presença
– para discutir e debater essa matéria, independentemente de ela ser votada ou não. É uma matéria que
tem forte repercussão na produção do nosso País e,
ao mesmo tempo, lida com questões trabalhistas.
Acho que é sempre boa a ponderação. Penso que
o Senador Romero Jucá compreendeu perfeitamente
isso, e todo o Plenário, para que possamos votar uma
legislação com a mais perfeita tranquilidade, sem prejuízo para quem quer produzir e trabalhar na agricultura
e, ao mesmo tempo, sem prejuízo para aqueles que
dependem da sua carteira assinada, que dependem
da legislação trabalhista.
É esse o sentido que nós queremos para a nossa
matéria. Então, eu gostaria também de fazer esse registro da presença dos nossos companheiros da Contag, ajudando e contribuindo no processo legislativo.
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.) – Sr. Presidente, na
mesma linha do Senador Walter Pinheiro, o que eu
compreendi é que hoje foi feita a leitura e a contagem
do tempo para efeito dessa matéria.
Pelo que compreendi, na próxima semana, vamos tratar, pela ordem, da PEC e, em seguida, da
regulamentação.
Destaco também a presença dos trabalhadores,
inclusive alguns do meu Estado, aqui presentes junto
com a Contag.
Sr. Presidente, eu queria ver qual é o calendário,
qual é o cronograma de votação da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A matéria constará da Ordem
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, para
ser feita a segunda sessão de discussão.
As outras matérias, Srs. Senadores, são de votação nominal. É importante que nós possamos construir
aqui o procedimento do que é que nós vamos analisar
prioritariamente.
Ouço o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu ouvi as exortações do Senador Walter
Pinheiro no sentido de se votar hoje a chamada PEC
do voto aberto.
Eu já tive ocasião de me manifestar em vários momentos contra o que qualifiquei de verdadeiro suicídio
institucional, mas não quero me referir ao mérito dessa
matéria, que não está na pauta, não está na Ordem do
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Dia. Então, eu me dirijo a V. Exª para que ela seja pautada, no momento que V. Exª considerar conveniente,
de acordo com suas prerrogativas de Presidente do
Senado, para que nós possamos votá-la. Extrapauta,
eu apelo a V. Exª para que não se vote hoje, mesmo
porque as bancadas precisam se reunir, precisam tomar
posição sobre a matéria e sobre as várias emendas,
as várias alternativas de votos que temos.
Portanto, a minha posição é a de não votarmos
hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
respeitando as posições, quero dizer que, obviamente,
há todo um processo que é regimental. Volto a repetir a
mesma coisa que eu disse aqui, uma dezena de sessões atrás, quando, de forma regimental e respeitosa,
aguardei todo o debate e a volta da matéria para a Comissão de Constituição e Justiça. Tive a oportunidade
aqui até de, numa quinta-feira, fazer um bom debate
com o Senador Aloysio Nunes, o que foi uma honra.
Portanto, Sr. Presidente, como não há manifestação de
unanimidade, vou manter o meu pleito de apreciação
dessa matéria hoje, mas, efetivamente, sou obrigado
a me curvar diante da posição regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Mas quero registrar aqui minha posição.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Eu gostaria que apreciássemos essa matéria no dia de hoje. Se assim não for, Sr. Presidente, eu
queria fazer de novo aqui um apelo a V. Exª, para que
não caiamos, depois, no mesmo trato de hoje. Não há
mais motivo nenhum para essa matéria não constar
da Ordem do Dia. Aí não há mais jeito, Senador Renan, porque ela já foi, já voltou, já foi emendada, já foi
discutida, já percorreu cinco sessões. Daqui a pouco,
ela vai correr cinco departamentos, cinco subseções,
cinco comissões, e assim não vamos apreciá-la.
O único jeito de enfrentar – e, aqui, quero repetir
a mesma coisa que disse na quinta-feira em relação ao
ICMS – as resistências e as divergências e até mesmo
de respeitar as posições é pelo voto neste plenário.
Não há outro jeito!
Portanto, se não formos apreciá-la hoje, Sr. Presidente, quero, encarecidamente, regimentalmente, solicitar a inclusão dessa matéria na Ordem do Dia, para
ela ser apreciada pelo Plenário do Senado Federal.
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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.) – Sr. Presidente, o Senado votou uma proposta de emenda à
Constituição de autoria do Sr. Senador Alvaro Dias que
levantava o sigilo do voto nas votações que dissessem
respeito à cassação de mandatos parlamentares. Essa
matéria foi aprovada por nós e foi enviada à Câmara.
Havia, naquele momento, o sentimento de que
essa era a questão ética mais urgente envolvendo o
Congresso Nacional, para não permitir que essas votações, em que são colocados perante o julgamento
das Casas do Congresso Parlamentares acusados de
crimes ou de terem cometido infrações ao decoro parlamentar, fossem feitas sob a proteção corporativista
do voto secreto.
Nós aprovamos essa matéria aqui, e ela foi para a
Câmara. Na Câmara, Sr. Presidente, ela foi submetida
a um banho-maria, a um fogo lento, patrocinado pela
Bancada do PT. Eu não estou dizendo que o Senador
Walter Pinheiro tem qualquer responsabilidade nesse
assunto, de jeito nenhum! Mas o fato é que o parecer
favorável do Deputado Vanderlei Macris à PEC que
prevê o fim do voto secreto na cassação ficou por semanas na Comissão Especial da Câmara, não obstante
o empenho do Presidente da Câmara dos Deputados,
diga-se a verdade, em fazê-la caminhar, para ser submetida ao Plenário.
E a matéria será votada na terça-feira. Essa matéria será votada na terça-feira. A minha sugestão é a
de que nós aguardemos a votação da Câmara, para
depois votarmos o conjunto aqui, no Senado. Mas isso,
evidentemente, é algo que diz respeito à alta apreciação e ao tirocínio de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.
Nós vamos seguir a ordem dos inscritos: Senador
Mário Couto, Senador Eunício, Senador Rollemberg,
novamente Senador Walter Pinheiro e Senador Sérgio
Souza também.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente
Renan, essa é uma matéria que vai fazer a diferença.
A Nação brasileira cobra a nossa postura em relação
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ao nosso voto. O dia em que essa matéria for votada
aqui vai se tornar um dia histórico para a Nação brasileira, porque a Nação já disse, em uma pesquisa,
que 99,9% dos brasileiros querem que os Senadores
abram seus votos. Senador Renan, não adianta cobrir
o sol com a peneira. O que a Nação quer é voto aberto
total, é voto aberto total!
Vou concordar com meu Líder, já que não posso
dele divergir. Se eu divergir do meu Líder, mostrarei
que a oposição está enfraquecida, e não posso fazer
isso. Mas, no dia em que votarmos essa matéria, V. Exª
passará para a história! V. Exª, como Presidente desta
Casa – veja, Presidente! –, passará para a história! A
Nação brasileira vai comemorar exaustivamente essa
votação da abertura do voto.
Concordo. Se não puder ser hoje, que seja na
terça-feira ou na quarta-feira, mas que se vote na
próxima semana. Que se marque na próxima semana
o momento histórico deste Senado! Que se marque
historicamente sua administração na próxima semana,
dizendo a todos os brasileiros: “Vocês saberão como
cada Senador da República vai votar daqui para frente, sem esconder seu voto”. E a Nação brasileira vai
aplaudi-lo e aplaudir todos os Senadores.
É isso o que desejo, Sr. Presidente, à sua administração e à Pátria amada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
só fazer uma ponderação. V. Exª pautou essa matéria,
mas, depois, essa matéria saiu de pauta. Não por culpa
de V. Exª, essa matéria saiu de pauta. Essa matéria
não está na pauta hoje.
Eu sou favorável ao voto aberto. Fui Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e lá abri o voto
para a cassação de mandatos. Mas tenho um posicionamento que não posso expressá-lo exclusivamente
em nome da Bancada do PMDB sem sequer reuni-la.
Essa matéria V. Exª já a pautou. Ela saiu de pauta, não por vontade de V. Exª, tenho convicção disso.
Mas essa matéria pode ser pautada na semana que
vem sem nenhuma dificuldade. Porém, no dia de hoje,
acho que, se a colocarmos extrapauta, não teremos
condições de discuti-la e de aprová-la.
É a ponderação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
Ouço o Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui registrar que a adoção do voto aberto
amplo, geral e irrestrito reflete uma posição partidária.
O Partido Socialista Brasileiro reuniu a sua comissão
executiva nacional e decidiu apoiar a implantação do
voto aberto em todas as modalidades.
Tenho defendido essa tese aqui. Entendo que o
voto secreto para a apreciação de vetos presidenciais
se justificava quando tínhamos um regime autoritário
ou quando estávamos ainda saindo do regime autoritário. E há uma demonstração inequívoca nas últimas
apreciações de vetos que nós fizemos. Várias propostas foram aprovadas aqui. A Presidenta vetou, e, um
mês depois, esses vetos, pelo voto secreto, permaneceram mantidos.
Entendo que, com a evolução da democracia, a
pressão legítima é a pressão da opinião pública, que
tem todo o direito de saber como votam seus representantes no Congresso Nacional.
Nós evoluímos na transparência para os outros
Poderes. A partir de um projeto de lei do Senador Capiberibe, nós adotamos a Lei da Transparência em todos os Poderes, que são obrigados a colocar os contratos, os convênios, os pagamentos em tempo real
para o controle da população, para o controle social
da população.
Nós aprovamos a Lei de Acesso à Informação, que
permite que todo cidadão tenha acesso a documento
público de interesse público. As sessões do Supremo
Tribunal Federal são transmitidas ao vivo.
Portanto, em pleno século XXI, em pleno século
das tecnologias de comunicação e de informação, o
princípio da transparência não admite a continuidade
do voto secreto.
Portanto, nós queremos aqui manifestar a posição
do Partido Socialista Brasileiro, que vai votar unido em
torno do voto aberto.
Agora, estou preocupado porque estou vendo
um quórum baixo aqui. Estão ausentes 13 Senadores
neste momento, e sabemos que essa matéria exige
quórum qualificado. Como não há unanimidade para
que a matéria ingresse na pauta e como ela só poderia entrar em pauta caso houvesse unanimidade por
parte dos Líderes, solicito a V. Exª que já determine a
inclusão na pauta dessa matéria para a semana que
vem, para que a população, inclusive, saiba o dia em
que vai ser votada, para que a população possa acompanhar essa votação, porque essa votação é de alto
interesse da população brasileira, que precisa saber
como votarão seus representantes – porque esse voto
será aberto – no Senado Federal.
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Portanto, manifesto mais uma vez a posição do
PSB a favor do voto aberto em todas as votações e
apelo para que isso seja incluído na pauta da semana
que vem, para que a população brasileira toda possa
acompanhar essa votação.
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,
fui autorizado pelo meu Líder, Wellington Dias. É óbvio
que fiz a intervenção do ponto de vista regimental, mas
meu Líder me pediu aqui para reafirmar a posição da
Bancada, consequentemente uma posição respaldada pelo Partido dos Trabalhadores, a de que a nossa
Bancada apoia integralmente a questão do voto aberto
em todas as circunstâncias no Parlamento brasileiro.
Então, essa é a posição. Estou aqui, neste momento,
atuando como porta-voz da Bancada, já que o Líder é
o meu companheiro Wellington Dias. Portanto, quero
reafirmar isso.
A segunda questão, a partir do que nós colocamos, é a de que não costumo trabalhar com a tese do
banho-maria ou do “banho-joão”, até porque, se formos tratar do ponto de vista das datas, veremos que
a emenda à Constituição que a Câmara aprovou foi
apresentada em 2001. Em 2001, Senador Renan Calheiros, eu era ultraminoria, do outro lado. Aliás, fui o
Líder da oposição, do outro lado, exatamente no ano
de 2001. Portanto, não fomos nós que botamos em
banho-maria, de 2001 para cá, essa emenda.
Não fomos nós que aguardamos nenhuma pressão de Donadon. O Senador Paulo Paim apresentou
aqui também uma emenda dessa mesma monta.
Portanto, cabe a nós, no Senado Federal, a nossa
parte. A Câmara recebeu uma emenda que inclusive foi
votada aqui agora. Não foi votada em 2001. Foi votada
agora. Aliás, a Câmara está colocando em banho-maria
uma emenda que trata do comércio eletrônico, que, na
realidade, foi inclusive acordada por ampla maioria aqui
e que não conseguiu andar do outro lado.
Então, aqui, sobre o voto aberto, a única hipótese que temos de encaminhar aqui agora é no voto.
No voto! Se a Câmara vai votar o que nós mandamos
para lá é de responsabilidade da Câmara; se a Câmara vai emendar o que mandamos daqui para lá, a
responsabilidade é da Câmara. A nossa responsabilidade, o que está sob o nosso universo, o que está na
nossa possibilidade, o que está exatamente nas nossas funções é apreciarmos as emendas que inclusive
já foram apreciadas aqui, no plenário, voltaram para
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CCJ e receberam emendas. Portanto, chegou a hora
de votarmos.
Não se trata do instrumento de aguardarmos o
que vem de lá ou o que vem de cá, Senador Wellington, até porque o que a Câmara está votando é uma
emenda à Constituição que trata de voto exclusivamente para cassação.
Portanto, Senador Randolfe, o que estamos tratando aqui é da emenda que vai dizer como o voto secreto se processa em todas as votações. Então, são
elementos que têm até diferenças.
O instrumento mais correto, o instrumento democrático, o instrumento para não usarmos nem banho-maria, nem tampouco água fria é exatamente o voto
de Marias e de Joãos que aqui se representam, que
se apresentam no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é
de hoje, como relatado por muitos, que o Congresso
Nacional é chamado à responsabilidade de discutir e
votar essa questão.
Não há unanimidade aqui, no Senado Federal,
com relação à totalidade da abertura dos votos. Isso
é fato. Quantos já se manifestaram aqui, desses microfones, das comissões? Agora, uma coisa é fato: há
unanimidade no sentido de que precisamos votar alguma coisa. Lamento muito não poder votar isso hoje.
Eu gostaria, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, de dizer que V. Exª tem procurado colocar isso
em pauta constantemente. Quando houve as emendas
de plenário, V. Exª, Sr. Presidente, sugeriu inclusive
que o parecer fosse de plenário para dar agilidade.
Hoje, V. Exª tenta colocar em pauta, e, mais uma vez,
não há construção de unanimidade. Mas não vai haver
unanimidade, e precisamos votar! Há aí o texto que
vem da CCJ, há as emendas que podem ser destacadas, e que o Senador e a Senadora coloquem seu
voto no painel, “sim” ou “não”, contra ou a favor, mas
precisamos votar.
A sociedade brasileira espera por isso há décadas. Se não podemos avançar tudo, vamos avançar
naquilo que a maioria decide. Não é assim a votação,
sempre? Votação é maioria. Nesse caso, precisamos de
três quintos. É um número substancial. Aparentemente,
no plenário, não temos esse número, mas não tenho
dúvida de que, na Casa, há esse número. Se ligarmos
a campainha, rapidamente teremos um plenário cheio
das Srªs e dos Srs. Senadores e poderemos votar.
Gostaria muito de ver essa matéria votada no
dia de hoje.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Sr. Presidente, pela ordem. É só um minuto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, Senador
Suplicy.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É só um
minuto, Presidente.
Estou muito angustiado com essa questão da votação do voto secreto ou não. V. Exª, até por indicação
do Senador Humberto Costa, me propôs que eu vá à
Rússia, juntamente com a Senadora Vanessa, para
verificar a questão da brasileira que está presa lá por
defender o meio ambiente. Eu me nego a sair do Brasil, se houver a possibilidade de votarmos a matéria
do voto secreto hoje ou na semana que vem.
Então, quero fazer um apelo a V. Exª: se não der
para votarmos hoje, vamos marcar a data. Aí, será no
voto. E a gente, democraticamente, tem que aprender
a ganhar e a perder. O pior dos mundos é não votar.
Ficamos todos inseguros, presos, não sabemos para
onde vamos porque não se vota. Há 30 anos, defendo
a tese do voto aberto para todas as situações.
Então, o apelo que faço, Sr. Presidente, é para
que V. Exª marque um dia, seja qual for, para votarmos.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Suplicy.
Antes de conceder a palavra, pela ordem, a V.
Exª, prorrogo a sessão para que possamos concluir
a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, gostaria de dizer que, tal como o Senador Paulo Paim, em todas as circunstâncias, quando eu era da oposição – e agora que também sou da
base de apoio, nesses últimos dez anos –, nunca tive
qualquer problema para revelar o meu voto. Sempre
procurei revelá-lo em toda e qualquer circunstância,
seja para a designação de autoridades, de ministros
para os tribunais superiores, do Supremo Tribunal, seja
para as autoridades diplomáticas, os embaixadores,
a presidência do Banco Central, os diretores, os diretores das agências reguladoras, o Procurador-Geral
da Republica.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Para toda e qualquer circunstância, sou
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inteiramente a favor de votarmos, e o quanto antes, a
PEC do Voto Aberto.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente, volto a pedir a palavra
a V. Exª para requerer um voto de pesar e de condolências.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Estamos na Ordem do Dia. Darei já a palavra a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Darei já a palavra a V. Exª.
Senador Wellington, Senador Requião.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro, para firmar sobre esse tema. Temos uma posição da Bancada do Partido dos Trabalhadores, uma
recomendação para as outras Bancadas do Bloco:
favorável ao voto aberto.
Compreendemos o argumento apresentado pelo
Senador Aloysio. Acho que é isso que o Senador Paim
colocou, isto é, combinar. Vai ser na próxima quarta?
Na próxima quarta. Nesse dia, mobilizamos cada um
que tem suas posições, e faz-se aqui a votação.
Está correto V. Exª em colocar o Parlamento para
debater e se posicionar. É essa a função do Parlamento.
E gostaria de saber: não sendo essa a pauta
para votação hoje, ainda temos alguma matéria para
votação?
É isso que indago de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Sem revisão do orador.) – Presidente,
estamos num momento muito bonito da história do
Brasil. O povo está nas ruas em movimentos libertários. Esses movimentos influenciam a sociedade em
todas as suas instâncias.
Esses movimentos, no entanto, estão contaminados pelos mascarados black blocs e pelos anônimos do
movimento Anonymous. Isso me faz lembrar as ações
da SA, antes do Hitler tomar o poder e transformá-las
em SS: denúncia de endereços dos adversários, vandalismos desnecessários, tentando transformar todo
esse movimento maravilhoso de protesto num movi-
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mento a ser repelido pela sociedade, e estão conseguindo isso. Noventa e nove por cento da população,
numa pesquisa feita em São Paulo, declararam-se
contra os black blocs.
Black blocs e Anonymous são o início de um
processo de organização fascista. Temos que acabar
com isso, mas, ao mesmo tempo, temos que prestigiar
o movimento libertário.
O nosso voto no Congresso Nacional não pode
ser um voto mascarado, não pode ser o voto black bloc
e não pode ser um voto fascista, escondido atrás do
anonimato do voto secreto.
Vamos, de uma vez por todas, colocar em pauta
essa questão e abrir de forma completa, absoluta e
clara o voto do Congresso Nacional. Parece-me que
não podemos ser confundidos com black blocs parlamentares, nem com Anonymous. Voto claro, aberto,
franco. E vamos votar isso de uma vez.
Por outro lado, Presidente, fiquei um pouco espantado com a resistência de discutir e votar a PEC da
Escravidão. O que estamos pretendendo? Restabelecer
a escravidão no Brasil? Votar uma regulamentação antecipada, que esterilize a medida constitucional? Não
podemos ir por esse caminho.
É claro que nós temos que tomar alguns cuidados
com abusos de fiscalização trabalhista, que podem ir
por descaminhos da vingança pessoal, do radicalismo
exagerado. Mas nós temos que acabar de uma vez
por todas com o trabalho escravo no Brasil. Vamos
tratar isso com responsabilidade. Vamos cuidar para
que exageros não ocorram, mas me parece uma coisa
muito estranha querer regulamentar antes de votar a
proposta de emenda à Constituição.
No Senado, nós não temos black blocs, nem
Anonymous. Então, vamos, de uma vez por todas, estabelecer a transparência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, Senador Inácio,
só comunicar à Casa duas decisões em função das
intervenções que foram feitas. A primeira: nós pautaremos, a partir de amanhã, como fizemos com as outras propostas de emenda à Constituição, a PEC do
Trabalho Escravo. E só votaremos a regulamentação
quando votarmos, em dois turnos, a PEC do Trabalho
Escravo. Esse foi o encaminhamento. As emendas serão apreciadas, nós vamos votar os requerimentos e
inverteremos a ordem que foi sugerida pela Comissão
de Constituição e Justiça. Vota-se primeiro a PEC e,
depois, nós a regulamentamos, como deve ser, sobretudo a partir do trabalho magistral que está sendo
levado adiante pelo Senador Romero Jucá.
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E a outra decisão é com relação ao calendário
definitivo da PEC do Voto Aberto. É o seguinte: as matérias estão tramitando em conjunto. Há uma PEC que
tem um calendário especial já aprovado.
Então, partindo do pressuposto de que nós já
temos um calendário especial, e sendo mais uma vez
cobrado pela Casa, estamos marcando para quarta-feira a votação definitiva, em primeiro turno, dessa
importante proposta de emenda à Constituição.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
registrar aos Líderes e a V. Exª que concordamos com
o encaminhamento de V. Exª. Entendemos que essa
deve ser a ordem natural das votações. Só que vou
ponderar aos Líderes: vou preparar um requerimento
de calendário especial para que pudéssemos votar a
PEC do Trabalho Escravo rapidamente, dentro de um
dia, como temos votado outras matérias. Então, vou
propor isso aos Líderes. Se eles pactuarem, a gente
votará, primeiro, a PEC do Trabalho Escravo, num calendário especial, e, logo em seguida, no mesmo dia,
votaremos a regulamentação do trabalho escravo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Na terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu consulto a Casa também com
relação à proposta que foi feita pelo Senador Magno
Malta, que pudéssemos pautar também – e não houve
objeção dos Líderes – o Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, que obriga as concessionárias de
energia elétrica a instalar, sem ônus adicional, relógio
de dupla tarifação para os produtores rurais.
Não havendo objeção da Casa, nós colocaremos
essa matéria na Ordem do Dia de terça-feira.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente, só para lhe dar uma informação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA.
Sem revisão o orador.) – Sr. Presidente, meu secretário acaba de me informar que deu entrada, há poucos
instantes, na CPI das Federações e Confederação
Brasileira de Futebol.
Eu solicitaria a V. Exª que pudesse agora, conforme a Constituição e o Regimento Interno, seguir a
tramitação para que, na próxima semana, nós pudéssemos ler essa CPI em plenário.
Eu lhe agradeço.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero também, atendendo
ao pedido que o Senador Mário Couto nos faz, marcar
a terça-feira como data definitiva para a leitura desse
requerimento de investigação parlamentar. Fica, portanto, marcado para terça-feira.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi a palavra a V. Exª para registrar, com pesar,
e solicitar que seja aprovado o requerimento de condolências à família do Sr. Carlos Olímpio Martins de
Carvalho, uma importante Liderança do nosso Partido,
o PCdoB, o Calucho.
Ontem, V. Exª bem sabe, tivemos aqui a homenagem à Constituinte. Calucho, na época esposo da
nossa companheira Lídice da Mata, então constituinte,
foi o responsável, entre nós do PCdoB, por organizar
inúmeros encontros, aonde normalmente vinham os
do Amazonas, participava Haroldo Lima, Aldo Arantes.
Ele era, digamos assim, o responsável por articular
aquelas reuniões.
Um militante ativo, economista. Na sequência,
passou a atuar como publicitário. Era uma grande figura, sempre de um respeito muito grande com a sua
família. Pai de um grande ativista nosso do movimento social, seu filho Bruno, que é militante também do
PSB, militou conosco no PCdoB, na juventude. É uma
figura extraordinária, morre muito jovem, com 56 anos
de idade.
Eu o conheci antes, na Bahia, na época da luta
contra a ditadura militar. Também já era ali um construtor
do Partido, porque praticamente o Partido havia sido
dizimado. E ele ainda muito garoto, muito jovem, era
um dos responsáveis por rearticular o PCdoB na Bahia.
O Calucho deixa dois filhos. Um filho com a nossa
Senadora Lídice da Mata, que não pôde comparecer
à sessão de ontem para receber essa homenagem
exatamente porque estava na Bahia, acompanhando
essa situação dramática que vivia o nosso companheiro Calucho. Então, deixa o filho Bruno. Deixa também
uma filha, Aline, com a sua atual esposa, Jara. E tinha
com ele três enteados, Naum, Tiago e Taís, e quatro
netos. O quinto está a caminho, deve nascer agora
em dezembro. Então, ele faz muita falta a todos nós.
Queremos também dar um abraço querido nos
seus irmãos, a Margarida Marques, o Diude Carvalho,
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o Pereira Augusto Carvalho, a Isa Maria Carvalho e o
nosso companheiro José Reinaldo Carvalho, que é o
Secretário Nacional de Comunicação do PCdoB.
Evidentemente, temos que lamentar esse jovem
ter nos deixado. Mas faz parte da nossa vida. E ele foi
desses militantes que ajudaram a formar os seus filhos também como militantes. Então, ele nos dá esse
forte legado, que é uma família ligada à luta do povo
brasileiro.
Sr. Presidente, peço que o nosso requerimento
de condolências seja enviado à família – requerimento
meu e da Senadora Vanessa –, condolências a esse
grande companheiro do PCdoB, da esquerda e da luta
democrática e libertária do nosso País, meu caro Líder.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa
Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG) – Para uma comunicação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Pela ordem, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB – MG.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
comunicar ao Plenário desta Casa aquilo que já fiz hoje
ao País, através da imprensa que nos acompanha.
Hoje, Sr. Presidente, no dia em que se comemoram dez anos do início do Programa Bolsa Família,
tivemos notícia de que uma enorme estrutura de Estado foi montada para um ato eminentemente político
e eleitoral, mais uma vez lamentando que o Governo
do PT não consiga discernir, diferenciar aquilo que é
público daquilo que é privado e partidário. Estamos
quase, infelizmente, acompanhando isso, mas fizemos a nossa homenagem aqui, Sr. Presidente, ao
Bolsa Família, apresentando um projeto de lei, em
nome do meu Partido e do Partido de V. Exª, incluindo
o Programa Bolsa Família na Loas (Lei Orgânica da
Assistência Social).
Aprovado esse projeto, Sr. Presidente, o Bolsa
Família passa a ser um programa de Estado, com as
mesmas condicionantes, com a mesma transitoriedade, mas deixa de ser um programa de um governo e,
como alguns insistem em querer fazer parecer, de um
partido político.
Essa é a homenagem que nós fazemos às famílias que recebem o Bolsa Família. Fazemos isso porque consideramos que as enormes diferenças sociais
que ainda existem no Brasil justificam o programa de
transferência de renda transitória, até porque o DNA
desse programa está, como se lembrará V. Exª, nos
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programas iniciados no Governo do Presidente Fernando Henrique, como o Bolsa Alimentação, o Bolsa
Escola e o Vale-Gás, que legaram ao Governo do PT
6,9 milhões famílias cadastradas e o início já da unificação dos programas.
Mas a nossa homenagem é dar tranquilidade, Sr.
Presidente, às famílias que recebem o programa, atemorizadas e angustiadas a cada véspera de eleição
com a nefasta e desonesta utilização política desse
programa.
Assistimos, há poucos dias, no próprio programa
eleitoral do Partido dos Trabalhadores, a ameaças a um
adversário virtual, que estaria pronto para diminuir os
recursos, novamente, do Bolsa Família. Portanto, achamos que outras políticas de inserção social devem vir.
Preparamo-nos para apresentar, nos próximos
dias, por exemplo, Sr. Presidente, uma que garante
aos pais de família que encontrarem emprego de carteira assinada, portanto, que vierem a se reinserir no
mercado de trabalho, que recebam durante seis meses
ainda a sua parcela do Bolsa Família, para que ele não
fique desestimulado a buscar um trabalho formal com
receio de depois, ao perdê-lo, não conseguir voltar ao
Bolsa Família.
Estamos propondo também uma fiscalização e
um acompanhamento permanente das crianças. Hoje,
o próprio Governo reconhece que 2 milhões de crianças não têm qualquer controle do Governo Federal; e
1,5 milhão de crianças têm uma presença na escola
aquém da média necessária. Portanto, hoje, nós queremos, com essa proposta, deixar de forma muito clara e estabelecido que passa a ser o Programa Bolsa
Família um programa de Estado e que deve haver, a
partir daí, uma fiscalização maior da sociedade para
que aquelas condicionantes da frequência na escola,
do acompanhamento de saúde através da carteirinha
da saúde, do acompanhamento da mãe gestante possam efetivamente acontecer de forma mais ampla.
Portanto, ao lamentar a ausência de um que
deveria ter sido o convidado ilustre da festa de hoje,
o Presidente Fernando Henrique, que iniciou esses
programas, já que V. Exª se lembrará que o programa
do PT nessa direção não era esse, era o Fome Zero,
que ninguém sabe onde foi parar, mas sabendo que
há a necessidade da continuidade desse programa,
independentemente de qual seja o próximo governo,
é que apresentei hoje esse projeto. E, se aprovado,
espero eu, com a participação da base do Governo,
em especial do Partido dos Trabalhadores, o Programa Bolsa Família passa a ser, portanto, um programa
de Estado, e não mais um programa de governo ou
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de um partido político, em benefício de todos aqueles
que devem receber esses benefícios.
Saúdo aqui a presença – vejo-a aqui ao meu lado,
ela que foi pioneira na construção desse novo arcabouço de proteção social ainda no governo do Presidente
Fernando Henrique, para orgulho nosso – da nossa
Senadora Lúcia Vânia, que mereceria também, no dia
de hoje, os cumprimentos por parte daqueles – e vou
encerrar – que hoje fizeram essa comemoração.
Aliás, Sr. Presidente Flexa, apenas para encerrar,
nós vamos ver outras comemorações no futuro próximo, dez anos disso, dez anos daquilo. Alerto, portanto, àqueles que nos acompanham e àqueles que nos
ouvem que todos os programas que o Governo do
PT vier a comemorar dez anos, fiquem certos, foram
programas deixados prontos pelo governo anterior,
programas iniciados no governo anterior, como esse
que hoje todos comemoramos. Aliás, poderíamos estar comemorando inclusive, hoje, os vinte anos exatamente da Lei Orgânica de Assistência Social, que foi,
na verdade, regulamentada no ano de 1993.
Portanto, agradeço a V. Exª. E a nossa homenagem àqueles que efetivamente precisam ainda transitoriamente dessa ação efetiva de transferência de
renda do Governo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB –
GO) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Aécio Neves, quero parabenizá-lo por sua iniciativa de encaminhar esse projeto,
que define, de uma vez por todas, o Bolsa Família como
um programa de Estado e não de um partido político.
Mesmo porque V. Exª foi claro quando disse que esse
programa, iniciado em governos anteriores ao do PT,
com outras denominações, nos governos do PSDB,
foi apenas aglutinado. Então, V. Exª está de parabéns.
Espero também que a bancada de sustentação
do Governo possibilite que o projeto de iniciativa de V.
Exª caminhe de forma acelerada no Senado Federal.
Parabéns a V. Exª.
Senador Rodrigo Rolllemberg. Depois, a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Muito
rapidamente, Sr. Presidente, também para prestar
condolências à família do Calucho, militante político e
publicitário, ex-marido da nossa Senadora Lídice da
Mata, que abraço neste momento e, de forma muito
especial também, o seu filho Bruno da Mata. Faço isso
em meu nome pessoal e em nome de toda a Bancada
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do Partido Socialista Brasileiro, registrando, como disse
o Senador Inácio, que a ausência da Senadora Lídice
da Mata ontem, quando seria também uma das homenageadas naquela sessão que celebrou os 25 anos
da Constituição brasileira, se deu em função desse
motivo, assim como a sua ausência na sessão de hoje.
Fica aqui a nossa solidariedade à família e o nosso
registro da importância desse militante político, desse
publicitário, que, infelizmente, morreu precocemente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Rollemberg, a Ata registrará
o que V. Exª solicita.
Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco Minoria/PSDB – GO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria aqui de cumprimentar o Senador Aécio Neves pela iniciativa de colocar o
Bolsa Família na categoria de política pública junto à
Lei Orgânica de Assistência Social. Como responsável
pela implantação da Lei Orgânica de Assistência Social,
que foi a linha de frente para tirar a assistência social
do favor, da caridade, e torná-la uma política pública, eu
não poderia deixar de homenagear hoje essa iniciativa
dizendo que o Bolsa Família é, sem dúvida nenhuma,
uma grande conquista da sociedade brasileira. Quero
dizer também que nós tivemos a iniciativa de retirar,
com a Lei Orgânica de Assistência Social, como disse aqui, a assistência social do favor, da caridade, da
improvisação, para torná-la uma política pública, uma
política de governo.
Com isso, pudemos implantar os programas de
transferência de renda. Esses programas foram inicialmente ligados à saúde, ligados à assistência social e
ligados à educação. E terminamos o segundo governo
do Presidente Fernando Henrique com o Cadastro Único já implantado, atendendo cerca de sete mil famílias.
Portanto, nada mais justo que hoje, no dia em
que se comemoram os dez anos da Bolsa Família, que
lembremos aqui principalmente o Presidente Fernando
Henrique, que soube entender que a assistência social
não poderia jamais, em um país moderno, em um país
preocupado com a sua população, continuar tratando
as pessoas através de um balcão de negócios.
Assim, nada melhor do que essa iniciativa do
Senador Aécio Neves para comemorar o aniversário
da Bolsa Família do que colocá-la como uma política
pública como é hoje o benefício da ação continuada.
Esse benefício que destina um salário-mínimo para
o idoso e para a pessoa portadora de deficiência foi
colocado como política de Estado e continua sendo
implementado. E, hoje, o cidadão que recebe o salário
mínimo por ser deficiente ou por ser idoso sabe que
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aquilo não é favor nenhum, não é benesse de governo
nenhum, mas um direito do cidadão.
Portanto, o Bolsa Família precisa se transformar
no direito do cidadão e não na benesse de qualquer
governo. E é bom que se diga aqui, que se frise aqui
aquilo que o Senador Aécio afirmou: em todas as eleições, o Bolsa Família é ameaça para o candidato de
oposição, dizendo que ele vai acabar com o Bolsa Família, que o programa é um privilégio deste governo.
Portanto, é preciso entender que esse é um direito do
cidadão e um dever do Estado. E nada melhor do que
esse projeto para caracterizar o grande avanço que
tivemos na área social, que foi o Bolsa Família.
O Senador Aécio dá um salto de qualidade naquilo que foi a implantação da nova Lei Orgânica de
Assistência Social, do novo olhar que a assistência
social tem hoje no Brasil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senadora Lúcia Vânia, quero também
parabenizar V. Exª pelo trabalho desenvolvido à época
do governo Fernando Henrique Cardoso na Secretaria
Nacional de Assistência Social. Todos esses programas, como V. Exª colocou e o Senador Aécio Neves
a antecedeu, foram iniciados efetivamente no governo Fernando Henrique, inclusive o cadastro único. E
não está completando dez anos; já fez dez anos há
muito tempo.
Senador Petecão. Em seguida, Senadora Kátia
Abreu e Senador Walter Pinheiro.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD
– AC. Sem revisão do orador.) – Presidente Flexa,
agradeço a oportunidade.
Já tive oportunidade de cobrar aqui, por diversas
vezes, do nosso Presidente Renan, da Mesa Diretora,
que encaminhe expediente à Casa Civil para que possamos regulamentar um projeto que foi votado nesta
Casa, do qual tive oportunidade de ser Relator, com
apoio do Senador Vital do Rêgo. O projeto trata do adicional de fronteira, que vai, com certeza, dar incentivo
para os nossos agentes da Polícia Federal que estão
lá na fronteira.
Nesta semana, a Polícia Federal fez mais uma
apreensão de uma grande quantidade de drogas, de
cocaína no meu Estado. Esse projeto, com certeza, vai
melhorar as condições de trabalho desses verdadeiros
heróis que se entranham nas matas, nos rios. Esse projeto já foi votado aqui, já foi encaminhado ao Palácio,
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mas estamos pedindo o apoio da Mesa Diretora para
que possamos, o mais rápido possível, regulamentá-lo.
Fica aqui este apelo a V. Exª, Presidente Flexa,
para que nos ajude a intermediar mais esse pedido
que estamos fazendo aqui, para sensibilizar a Presidente Dilma para que possa regulamentar o projeto o
mais rápido possível.
Obrigado, Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Parabéns a V. Exª.
Antes de passar a palavra pela ordem aos Senadores e às Senadoras que solicitam, temos um último
item da nossa pauta de hoje.
Trata-se de uma solicitação do Senador Mozarildo Cavalcanti, para que possamos aprovar o Projeto
de Resolução nº 13, de 2007, que cria o Grupo Parlamentar Brasil e Venezuela e dá outras providências.
É uma matéria que tem consenso. Então...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Nenhuma objeção.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Consulto os Líderes se podemos
colocá-la em votação. (Pausa.)
Não havendo quem se coloque contrariamente,
vamos colocar em discussão.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 13, DE 2007
Discussão, em turno único, o Projeto de Resolução do Senado nº 13, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, que cria o Grupo Parlamentar Brasil/Venezuela e dá outras
providências.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação da redação final.
Os Srs. Senadores que concordam com a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senadora Kátia Abreu; depois,
Senador Walter Pinheiro e Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Sr. Presidente, peço a palavra só para fazer
uma indagação a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pois não. Com a...
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – É para que, como Líder, eu possa ficar tranquilo e me retirar.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Pois não.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – A Ordem do Dia está encerrada?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Vamos encerrar a Ordem do Dia.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Está encerrada?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, 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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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 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
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Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
9
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.

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
12
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
13
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
14
REQUERIMENTO Nº 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).

10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

15
REQUERIMENTO Nº 1.141, DE 2013

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.

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
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nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).

20
REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2013

16
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
17
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (acesso ao patrimônio genético
nacional).
18
REQUERIMENTO Nº 1.174, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.174, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (direitos e regularização dos contratos
de trabalho rural).
19
REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.175, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (direitos
e regularização dos contratos de trabalho rural).

21
REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008 – Complementar (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 242, 481 e 701,
de 2007; 90, de 2010; 344, de 2011; e 136, de
2012 – todos Complementares), com os Projetos de Lei do Senado nºs 130, de 2007; 246,
de 2011; 270, de 2012; 181, 201, 329, 353 e
354, de 2013, todos complementares, por regularem matéria correlata (microempresas e
empresas de pequeno porte).
22
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sobre a mesa, pareceres que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Os pareceres que acabam de ser
lidos vão publicação.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
1.213, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
787, de 2009.
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A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 1.264, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado Federal, Voto de Louvor ao Tribunal
de Justiça do Estado do Acre, por ter sido apontado,
pelo Relatório Justiça em Números 2013, como um
dos mais eficientes do Brasil.
Requeiro, ademais, que este Voto de Louvor seja
levado ao conhecimento do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, Exmo. Sr. Desembargador
Roberto Barros e, por seu intermédio, a todos os demais integrantes da instituição.
Justificação
O Voto de Louvor que ora requeiro é justo reconhecimento ao competente trabalho executado pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
O Relatório Justiça em Números 2013, divulgado em 15 de outubro passado, coloca o TJAC entre os
mais eficientes do Brasil. O documento, elaborado pelo
Conselho Nacional de Justiça, refere-se aos dados de
2012 e foi lançado na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, com a participação do presidente
do Conselho e do Supremo Tribunal Federal, Exmo.
Sr. Ministro Joaquim Barbosa.
O relatório anual é considerado o mais importante
panorama global da Justiça brasileira. De acordo com
o “Índice de Produtividade Comparada da Justiça”, o
TJAC é um dos grandes destaques no quesito eficiência. Figura entre os cinco que se destacaram positivamente, pois alcançaram 100% de eficiência. Os outros
tribunais que também obtiveram o mesmo resultado
são os do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de
Mato Grosso do Sul e do Amapá.
Aspecto relevante para a Justiça acreana é a
taxa de congestionamento e o percentual de processos pendentes de execução. Essa taxa diz respeito à
relação entre o total de processos baixados e o total de
processos em tramitação. De acordo com o Relatório
Justiça em Números, o tribunal acreano se diferencia nesse quesito: “maior destaque deve ser dado ao
TJAC e ao TJAP, que combinam baixo percentual de
processos de execução em estoque (inferior a 40%)
com baixas taxas de congestionamento (inferiores a
40%)”, afirma.
Outro índice favorável ao Judiciário acreano refere-se aos processos eletrônicos que ingressaram no
ano de 2012. Nesse particular, o TJAC aparece mais
uma vez entre os cinco tribunais com maior número de processos eletrônicos, acima de 43%. Ao lado
dele, estão os tribunais do Amazonas, Mato Grosso
do Sul, Tocantins e Sergipe – todos de pequeno porte
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– e o Tribunal de Justiça do Paraná, considerado de
grande porte.
Por tudo isso, parabenizo o Tribunal de Justiça
do Estado do Acre pela relevante colocação, pedindo
aos meus nobres pares o apoio necessário à aprovação da homenagem que ora requeiro.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2013. – Senador Anibal Diniz.
REQUERIMENTO Nº 1.265, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do Economista Carlos
Olímpio Martins de Carvalho – o Calucho, integrante
do PC do B da Bahia, bem como seja encaminhado o
referido Voto à Senhora Inajara Cardoso dos Santos,
extensivo aos filhos Bruno da Mata Carvalho e Aline
Bittencourt Carvalho, no seguinte endereço: Comitê
Estadual – Rua Comendador Gomes Costa, 44, Barris, Salvador – BA, CEP 40170-200.
Justificação
Com profundo pesar, comunico o falecimento
ocorrido nesta manhã, 30 de outubro, do Economista
Carlos Olímpio Martins de Carvalho, o Calucho.
Grande personagem do partido ao qual pertenço, Calucho, ingressou no PC do B em 1974, tendo
integrado o Comitê Estadual da Bahia e foi dirigente
do Partido no Distrito Federal.
Naqueles anos de clandestinidade, onde a democracia era um sonho, Calucho era um militante ativo,
não o intimidava os perigos, a intimidação imposta por
um regime opressivo. Assim, lutando pela democracia,
ajudou na difusão da ideologia de nosso partido, na
elaboração de estratégias de organização e de estruturação de nossos meios de divulgação, no caso,
o jornal Tribuna da Luta Operária, conhecida como A
Tribuninha.
Foram pessoas como Calucho, que lutaram por
ideais que hoje estão sedimentados em nossa cultura,
os jovens de hoje não precisam se reunir clandestinamente para discutir política, para mostrar a sua insatisfação, para manifestar sua ideologia. Naquelas épocas,
quando Calucho era um jovem militante, a liberdade
era negada, o silêncio ideológico era uma norma determinante e imposta por um regime totalitário.
Carlos Olímpio Martins de Carvalho não se calou.
Era, também, irmão do Secretário Nacional de
Comunicação do PC do B, José Reinaldo de Carvalho.
Seu corpo está sendo velado no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador,
onde será Cremado.
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Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos e quero expressar as minhas condolências em homenagem à
família.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 446, DE 2013
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente),
para conferir preferência na adoção a quem
encontrar crianças ou adolescentes abandonados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 50, § 13, da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:
“Art. 50. ..........................................................
........................................................................
§ 13 ................................................................
........................................................................
IV – decorrer de pedido de adoção formulado
por pessoa que tenha socorrido a criança ou
adolescente em situação de abandono.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º O art. 33 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 33. ..........................................................
........................................................................
§ 5º A guarda deverá ser deferida liminarmente
no procedimento de adoção fundado na hipótese do inciso IV do § 13 do art. 50, salvo justo
motivo.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Já se foi o tempo em que a filiação se cegava na
busca pelo vínculo biológico.
A paternidade ou a maternidade é muito mais do
que simples vínculo sanguíneo. É amor. É cuidado. É
querer proteger. É querer o bem.
E pouca coisa acende tanto as chamas do amor
paternal e maternal como socorrer uma criança indefesa exposta ao gélido e sombrio abandono de seus
genitores.
Dificilmente se apagará um amor nascido em uma
situação dessa, em que a Providência recebe o bas-
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tão parental abandonado e o entrega a pessoas que,
por amor, dariam em favor do pequenino mil vidas, se
mil vidas tivessem.
Não pode esta Casa deixar a legislação intimidar esse candente facho do amor, arrebatando o pequenino das mãos afáveis de seus “pais por vocação”
para entregar a alguém que, sem ter experimentado
o abnegado instinto protetor da paternidade e da maternidade, aguarda em uma fila nacional de adoção a
oportunidade de “testar” o vínculo de filiação adotiva
e de devolver a criança no caso de o teste fracassar.
Seria grave agressão ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente desprezar o vínculo
de filiação já iniciado com o ato heroico de resgate do
pequeno abandonado. Isso seria um verdadeiro assalto
ao direito da criança de viver com aqueles que, agora,
são os seus legítimos pais.
A criança e o adolescente não foram feitos para
o Cadastro Nacional de Adoção, e sim o inverso. É a
legislação que tem de adaptar-se às reais necessidades de nossos mirins.
Há necessidade urgente de aprovação da presente proposição legislativa. Recentemente, um casal
encontrou uma recém-nascida abandonada em um
matagal no Gama/DF e a salvou da morte que se avizinhava. Após salvarem a criança e acompanharem
cada passo da sua recuperação, foram em busca da
guarda da criança. Todavia, segundo
reportagens, o casal foi informado na Vara da Infância e Juventude “que não tem a menor chance de
conseguir a guarda da criança por causa da legislação”.
E é ao impulso do dever constitucional desta
Casa em assegurar um ambiente normativo propício
ao desenvolvimento saudável de nossos pequenos que
convoco todos os nobres Parlamentares a aderirem à
célere tramitação e aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
Art. 50. A autoridade judiciária manterá, em cada
comarca ou foro regional, um registro de crianças e
adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção.
§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em
favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: (Incluído
pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
I – se tratar de pedido de adoção unilateral; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
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II – for formulada por parente com o qual a criança
ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
III – oriundo o pedido de quem detém a tutela
ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou
adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e
afetividade, e não seja constatada a ocorrência de
má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts.
237 ou 238 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009) Vigência
Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se
a terceiros, inclusive aos pais. (Vide Lei nº 12.010, de
2009) Vigência
§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de
fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente,
nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de
adoção por estrangeiros.
§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda,
fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais
ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.
§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente
a condição de dependente, para todos os fins e efeitos
de direito, inclusive previdenciários.
§ 4o Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente,
ou quando a medida for aplicada em preparação para
adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito
de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar
alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 447, DE 2013
Altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, para excluir a possibilidade de exigência de depósito prévio para a interposição
de recurso administrativo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 56 da Lei nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 56. ..........................................................
........................................................................
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§ 2º A interposição de recurso administrativo
independe de caução.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
De acordo com a atual redação do § 2º do art. 56
da Lei nº 9.784, de 1999 (Lei de Processo Administrativo
Federal), a interposição de recurso administrativo não
depende de caução, salvo nos casos previstos em lei.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF) já
decidiu que “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para
a admissibilidade de recurso administrativo” (Súmula
Vinculante nº 21).
Dessa forma, a ressalva contida na parte inicial
do § 2º do art. 56 não subsiste. Contudo, a manutenção da redação original do dispositivo pode induzir em
erro o intérprete. Tanto assim, que não são poucos os
casos de órgãos ou entidades públicas que ainda exigem o depósito prévio de valores, como condição para
o conhecimento de recursos administrativos.
Essa conduta realizada ao arrepio da jurisprudência do STF – e que pode decorrer até mesmo do desconhecimento da orientação da Corte – poderia ser atacada por meio de reclamação dirigida ao próprio Tribunal.
Contudo, os cidadãos menos esclarecidos, que não são
informados da desnecessidade de arcar com qualquer
tipo de caução nessas situações, restam prejudicados
pela atuação abusiva ou equivocada de agentes públicos.
Entendemos, com base no exposto, ser importante alterar a redação do citado dispositivo da Lei nº
9.784, de 1999, para acolher a orientação jurisprudencial do STF, e deixar claro que a interposição de
recurso administrativo independe de caução. Assim,
beneficia-se o administrado, que se livrará de cobranças indevidas. E, além disso, o Congresso Nacional
cumpre seu papel de aperfeiçoar a legislação federal,
mantendo a coerência do ordenamento jurídico e deixando claro o comando normativo para o seu principal
destinatário – o cidadão.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999
Regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

salário mínimo a todos os idosos com pelo menos 65
anos e pessoas portadoras de deficiência que tenham
renda per capita de até 1/4 do salário mínimo.
Ao final do governo Fernando Henrique, já existiam 12 programas de proteção social distintos. Depois,
o governo Lula unificou parte deles num só, com apoio
maciço dos partidos no Congresso Nacional.
O Bolsa Família beneficia hoje 13,8 milhões de famílias em todo o país, com orçamento de quase R$ 24 bilhões
neste ano, sendo algo incorporado à realidade brasileira.
E, em respeito aos milhões de brasileiros beneficiados pelo programa, é uma realidade que precisa
ser, finalmente, institucionalizada.
Desta forma, o Bolsa Família precisa transformar-se definitivamente em um dever de Estado e um direito do cidadão e não permanecer apenas como uma
política de governo, como ocorre atualmente.
O Brasil dispõe de uma avançada legislação social, reunida na Lei Orgânica da Assistência Social.
É lá que estão previstos os benefícios de prestação
continuada para idosos e portadores de deficiência.
Assim, propomos que o Bolsa Família passe a
dispor de igual tratamento. Isso tornaria o programa
menos vulnerável à vontade de governantes e a manipulações políticas e eleitorais.
Assim, nossa proposta é no sentido de incorporar
o Bolsa Família à Lei Orgânica da Assistência Social,
pelo que passará a ser considerado um dos objetivos
da assistência social no Brasil, conforme estipula o
inciso I do artigo 2° da lei 8.742/93, a LOAS.
Com esta medida, o Programa Bolsa Família estará definitivamente incorporado ao arcabouço jurídico nacional, trazendo tranquilidade e segurança aos
milhões de brasileiros que ainda precisam da ajuda
financeira mensal do Estado.
Finalmente, esta iniciativa visa melhor instrumentalizar o País para alcançar o objetivo de redução das
desigualdades de renda entre a população brasileira.
Sala das Sessões, de de 2013. – Senador Aécio Neves.

Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA

O Programa Bolsa Família é uma conquista da
cidadania e está incorporado à vida dos brasileiros.
Trata-se de programa fundamental de proteção social
a milhões de cidadãos.
A rede de proteção social, que originou o Bolsa
Família, já existe há algum tempo no Brasil.
Os primeiros passos desta rede datam de 1993,
com a aprovação, pelo Congresso, da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), sancionada pelo presidente Itamar Franco.
Em 1996, foi implantado o BPC – Benefício de
Prestação Continuada que garante pagamento de um

LEI No 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo
de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.
§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante,
caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada,
se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar
o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.
(Incluído pela Lei nº 11.417, de 2006).
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 448, DE 2013
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de outubro de
1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências
para incorporar o Programa Bolsa Família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º.............................................................
I – ...................................................................
f) garantir a destinação de transferência de
renda prevista no Programa Bolsa Família.”
“Art. 26-A. O programa Bolsa Família, bem
como os recursos para o seu financiamento,
previstos na Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de
2004, fazem parte dos projetos de erradicação
da pobreza, para os fins desta lei.”

Regulamento
Conversão da MPv nº 132, de 2003
Cria o Programa Bolsa Família e dá outras
providências.
O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica criado, no âmbito da Presidência da
República, o Programa Bolsa Família, destinado às
ações de transferência de renda com condicionalidades.
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Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação dos procedimentos
de gestão e execução das ações de transferência de
renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação – Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de
11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso
à Alimentação – PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de
13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde – Bolsa Alimentação,
instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de
setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído
pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do
Cadastramento Único do Governo Federal, instituído
pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.
Art. 2o Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em regulamento:
I – o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema
pobreza;
II – o benefício variável, destinado a unidades
familiares que se encontrem em situação de pobreza
e extrema pobreza e que tenham em sua composição
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze)
anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo
pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por família;
(Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)
III – o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares que se encontrem
em situação de pobreza ou extrema pobreza e que
tenham em sua composição adolescentes com idade
entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago
até o limite de 2 (dois) benefícios por família. (Redação
dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
IV – o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família
e que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº
12.817, de 2013)
a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 (quinze) anos de idade; e
(Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)
b) apresentem soma da renda familiar mensal e
dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III
igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita.
(Incluído pela Lei nº 12.722, de 2012)
§ 1o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I – família, a unidade nuclear, eventualmente
ampliada por outros indivíduos que com ela possuam
laços de parentesco ou de afinidade, que forme um
grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se
mantém pela contribuição de seus membros;
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III – renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade
dos membros da família, excluindo-se os rendimentos
concedidos por programas oficiais de transferência de
renda, nos termos do regulamento.
§ 2o O valor do benefício básico será de R$
58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês, concedido a
famílias com renda familiar mensal per capita de até
R$ 60,00 (sessenta reais). (Redação dada pela Lei nº
11.692, de 2008)
§ 3o Serão concedidos a famílias com renda
familiar mensal per capita de até R$ 120,00 (cento e
vinte reais), dependendo de sua composição: (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
I – o benefício variável no valor de R$ 18,00
(dezoito reais); e (Redação dada pela Lei nº 11.692,
de 2008)
II – o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). (Redação dada
pela Lei nº 11.692, de 2008)
§ 4o Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os
limites fixados nos citados incisos II, III e IV. (Incluído
pela Lei nº 12.722, de 2012)
§ 5o A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os valores estabelecidos
no § 2o e no § 3o deste artigo receberá exclusivamente
os benefícios a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses
incisos. (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
§ 6o Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de situação de pobreza
ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2o e 3o poderão ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da
dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo
único do art. 6º.
§ 7o Os atuais beneficiários dos programas a
que se refere o parágrafo único do art. 1º , à medida
que passarem a receber os benefícios do Programa
Bolsa Família, deixarão de receber os benefícios daqueles programas.
§ 8o Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor dos benefícios
em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e
Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias
no Programa Bolsa Família, exceda o limite máximo
fixado neste artigo.
§ 9o O benefício a que se refere o § 8o será mantido até a cessação das condições de elegibilidade
de cada um dos beneficiários que lhe deram origem.
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§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2o , nos casos
de calamidade pública ou de situação de emergência
reconhecidos pelo Governo Federal, para fins de concessão do benefício básico em caráter temporário,
respeitados os limites orçamentários e financeiros.
§ 11. Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput serão pagos, mensalmente,
por meio de cartão magnético bancário fornecido pela
Caixa Econômica Federal com a identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social
– NIS, de uso do Governo Federal. (Redação dada
pela Lei nº 12.722, de 2012)
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio
das seguintes modalidades de contas, nos termos de
resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (Redação dada pela Lei nº 11.692, de 2008)
I – contas-correntes de depósito à vista; (Incluído
pela Lei nº 11.692, de 2008)
II – contas especiais de depósito à vista; (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)
III – contas contábeis; e (Incluído pela Lei nº
11.692, de 2008)
IV – outras espécies de contas que venham a ser
criadas. (Incluído pela Lei nº 11.692, de 2008)
§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com prescrição do prazo
de movimentação definido em regulamento, os créditos
reverterão automaticamente ao Programa Bolsa Família.
§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente à mulher, na forma
do regulamento.
§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor necessário para que a
soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o valor de R$ 70,00 (setenta reais) per
capita. (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)
§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o
valor definido para a renda familiar per capita, para fins
do pagamento do benefício para superação da extrema
pobreza. (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013)
I – (revogado); (Incluído pela Lei nº 12.817, de
2013)
II – (revogado). (Incluído pela Lei nº 12.817, de
2013)
§ 17. Os beneficiários com idade a partir de 14
(quatorze) anos e os mencionados no inciso III do caput deste artigo poderão ter acesso a programas e cursos de educação e qualificação profissionais.(Incluído
pela Lei nº 12.817, de 2013)
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Art. 2o-A. A partir de 1o de março de 2013, o benefício previsto no inciso IV do caput do art. 2o será estendido, independentemente do disposto na alínea a desse
inciso, às famílias beneficiárias que apresentem soma
da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros
previstos nos incisos I a III do caput do art. 2o, igual ou
inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Incluído
pela Lei nº 12.817, de 2013)
Art. 3o A concessão dos benefícios dependerá
do cumprimento, no que couber, de condicionalidades
relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à freqüência
escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras
previstas em regulamento.
Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao benefício previsto no
inciso III do caput do art. 2o desta Lei considerará 75%
(setenta e cinco por cento) de freqüência, em conformidade com o previsto no inciso VI do caput do art. 24
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Incluído
pela Lei nº 11.692, de 2008)
Art. 4o Fica criado, como órgão de assessoramento imediato do Presidente da República, o Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família,
com a finalidade de formular e integrar políticas públicas, definir diretrizes, normas e procedimentos sobre o
desenvolvimento e implementação do Programa Bolsa
Família, bem como apoiar iniciativas para instituição de
políticas públicas sociais visando promover a emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa nas esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal,
tendo as competências, composição e funcionamento
estabelecidos em ato do Poder Executivo.
Art. 5o O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família contará com uma Secretaria-Executiva, com a finalidade de coordenar, supervisionar,
controlar e avaliar a operacionalização do Programa,
compreendendo o cadastramento único, a supervisão
do cumprimento das condicionalidades, o estabelecimento de sistema de monitoramento, avaliação, gestão
orçamentária e financeira, a definição das formas de
participação e controle social e a interlocução com as
respectivas instâncias, bem como a articulação entre
o Programa e as políticas públicas sociais de iniciativa dos governos federal, estadual, do Distrito Federal
e municipal.
Art. 6o As despesas do Programa Bolsa Família
correrão à conta das dotações alocadas nos programas federais de transferência de renda e no Cadastramento Único a que se refere o parágrafo único do
art. 1º , bem como de outras dotações do Orçamento
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da Seguridade Social da União que vierem a ser consignadas ao Programa.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios
financeiros específicos do Programa Bolsa Família com
as dotações Orçamentárias existentes.(Redação dada
pela Lei nº 12.817, de 2013)
Art. 7o Compete à Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família promover os atos administrativos
e de gestão necessários à execução orçamentária
e financeira dos recursos originalmente destinados
aos programas federais de transferência de renda e
ao Cadastramento Único mencionados no parágrafo
único do art. 1º .
§ 1o Excepcionalmente, no exercício de 2003, os
atos administrativos e de gestão necessários à execução orçamentária e financeira, em caráter obrigatório,
para pagamento dos benefícios e dos serviços prestados pelo agente operador e, em caráter facultativo,
para o gerenciamento do Programa Bolsa Família,
serão realizados pelos Ministérios da Educação, da
Saúde, de Minas e Energia e pelo Gabinete do Ministro
Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à
Fome, observada orientação emanada da Secretaria-Executiva do Programa Bolsa Família quanto aos beneficiários e respectivos benefícios.
§ 2o No exercício de 2003, as despesas relacionadas à execução dos Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás continuarão a
ser executadas orçamentária e financeiramente pelos
respectivos Ministérios e órgãos responsáveis.
§ 3o No exercício de 2004, as dotações relativas
aos programas federais de transferência de renda e
ao Cadastramento Único, referidos no parágrafo único
do art. 1º , serão descentralizadas para o órgão responsável pela execução do Programa Bolsa Família.
Art. 8o A execução e a gestão do Programa Bolsa
Família são públicas e governamentais e dar-se-ão de
forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o controle social.
§ 1o A execução e a gestão descentralizadas referidas no caput serão implementadas mediante adesão voluntária dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios ao Programa Bolsa Família. (Incluído pela
Lei nº 12.058, de 2009)
§ 2o Fica instituído o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD, para utilização
em âmbito estadual, distrital e municipal, cujos parâmetros serão regulamentados pelo Poder Executivo,
e destinado a: (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
I – medir os resultados da gestão descentralizada,
com base na atuação do gestor estadual, distrital ou
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municipal na execução dos procedimentos de cadastramento, na gestão de benefícios e de condicionalidades, na articulação intersetorial, na implementação das
ações de desenvolvimento das famílias beneficiárias e
no acompanhamento e execução de procedimentos de
controle; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
II – incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, distrital e municipal do Programa; e (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
III – calcular o montante de recursos a ser transferido aos entes federados a título de apoio financeiro. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 3o A União transferirá, obrigatoriamente, aos
entes federados que aderirem ao Programa Bolsa Família recursos para apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do Programa, desde
que alcancem índices mínimos no IGD. (Incluído pela
Lei nº 12.058, de 2009)
§ 4o Para a execução do previsto neste artigo, o
Poder Executivo Federal regulamentará: (Incluído pela
Lei nº 12.058, de 2009)
I – os procedimentos e as condições necessárias
para adesão ao Programa Bolsa Família, incluindo as
obrigações dos entes respectivos; (Incluído pela Lei
nº 12.058, de 2009)
II – os instrumentos, parâmetros e procedimentos
de avaliação de resultados e da qualidade de gestão
em âmbito estadual, distrital e municipal; e (Incluído
pela Lei nº 12.058, de 2009)
III – os procedimentos e instrumentos de controle
e acompanhamento da execução do Programa Bolsa
Família pelos entes federados. (Incluído pela Lei nº
12.058, de 2009)
§ 5o Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do Programa Bolsa Família, aferidos
na forma do inciso I do § 2o serão considerados como
prestação de contas dos recursos transferidos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 6o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
submeterão suas prestações de contas às respectivas
instâncias de controle social, previstas no art. 9o, e,
em caso de não aprovação, os recursos financeiros
transferidos na forma do § 3o deverão ser restituídos
pelo ente federado ao respectivo Fundo de Assistência
Social, na forma regulamentada pelo Poder Executivo
Federal. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 7o O montante total dos recursos de que trata
o
o § 3 não poderá exceder a 3% (três por cento) da
previsão orçamentária total relativa ao pagamento de
benefícios do Programa Bolsa Família, devendo o Poder Executivo fixar os limites e os parâmetros mínimos
para a transferência de recursos para cada ente federado. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
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Art. 9o O controle e a participação social do Programa Bolsa Família serão realizados, em âmbito local, por um conselho ou por um comitê instalado pelo
Poder Público municipal, na forma do regulamento.
Parágrafo único. A função dos membros do comitê
ou do conselho a que se refere o caput é considerada serviço público relevante e não será de nenhuma
forma remunerada.
Art. 10. O art. 5º da Lei nº 10.689, de 13 de junho
de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 5º As despesas com o Programa Nacional de Acesso à Alimentação correrão à conta
das dotações orçamentárias consignadas na
Lei Orçamentária Anual, inclusive oriundas do
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza,
instituído pelo art. 79 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.” (NR)
Art. 11. Ficam vedadas as concessões de novos
benefícios no âmbito de cada um dos programas a que
se refere o parágrafo único do art. 1º .
Parágrafo único. A validade dos benefícios concedidos no âmbito do Programa Nacional de Acesso à
Alimentação – PNAA – “Cartão Alimentação” encerra-se em 31 de dezembro de 2011. (Incluído pela Lei nº
12.512, de 2011)
Art. 12. Fica atribuída à Caixa Econômica Federal a função de Agente Operador do Programa Bolsa
Família, mediante remuneração e condições a serem
pactuadas com o Governo Federal, obedecidas as
formalidades legais.
Art. 13. Será de acesso público a relação dos
beneficiários e dos respectivos benefícios do Programa a que se refere o caput do art. 1º .
Parágrafo único. A relação a que se refere o caput terá divulgação em meios eletrônicos de acesso
público e em outros meios previstos em regulamento.
Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades civil,
penal e administrativa, o servidor público ou o agente
da entidade conveniada ou contratada responsável pela
organização e manutenção do cadastro de que trata
o art. 1º será responsabilizado quando, dolosamente:
(Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)
I – inserir ou fizer inserir dados ou informações
falsas ou diversas das que deveriam ser inscritas no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – Cadúnico; ou (Incluído pela Lei nº 12.512,
de 2011)
II – contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba o benefício. (Incluído pela Lei nº
12.512, de 2011)
§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº
12.512, de 2011)
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§ 2º O servidor público ou agente da entidade
contratada que cometer qualquer das infrações de que
trata o caput fica obrigado a ressarcir integralmente o
dano, aplicando-se-lhe multa nunca inferior ao dobro e
superior ao quádruplo da quantia paga indevidamente.
(Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)
Art. 14-A. Sem prejuízo da sanção penal, será
obrigado a efetuar o ressarcimento da importância recebida o beneficiário que dolosamente tenha prestado
informações falsas ou utilizado qualquer outro meio
ilícito, a fim de indevidamente ingressar ou se manter
como beneficiário do Programa Bolsa Família. (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)
§ 1º O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput será atualizado pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)
§ 2º Apurado o valor a ser ressarcido, mediante
processo administrativo, e não tendo sido pago pelo
beneficiário, ao débito serão aplicados os procedimentos de cobrança dos créditos da União, na forma da
legislação de regência. (Incluído pela Lei nº 12.512,
de 2011)
Art. 15. Fica criado no Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família um cargo, código DAS 101.6, de Secretário-Executivo do Programa
Bolsa Família.
Art. 16. Na gestão do Programa Bolsa Família, aplicarse-á, no que couber, a legislação mencionada no parágrafo único do art. 1º, observadas as diretrizes do Programa.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 2004; 183º da Independência e 116º da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – José Dirceu de Oliveira e Silva.
Este texto não substitui o publicado no DOU. de 12.1.2004

....................................................................................
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Mensagem de veto
Regulamento
Texto compilado
Vide Decreto nº 7.788, de 2012
(Regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social)
Dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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CAPÍTULO I
Das Definições e dos Objetivos
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e
dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada
através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento
às necessidades básicas.
Art. 2o A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
I – a proteção social, que visa à garantia da vida,
à redução de danos e à prevenção da incidência de
riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com
deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária; e (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
II – a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias
e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças,
de vitimizações e danos; (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
III – a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno
acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada
às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e
provimento de condições para atender contingências
sociais e promovendo a universalização dos direitos
sociais. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 3o Consideram-se entidades e organizações
de assistência social aquelas sem fins lucrativos que,
isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e
assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta
Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de
direitos. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o São de atendimento aquelas entidades
que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços, executam programas ou projetos e
concedem benefícios de prestação social básica ou
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especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos
termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de
que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela
Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o São de assessoramento aquelas que, de forma
continuada, permanente e planejada, prestam serviços
e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e
das organizações de usuários, formação e capacitação
de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as
deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II
do art. 18. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 3o São de defesa e garantia de direitos aquelas
que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços e executam programas e projetos
voltados prioritariamente para a defesa e efetivação
dos direitos socioassistenciais, construção de novos
direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das
desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da
política de assistência social, nos termos desta Lei,
e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18. (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
CAPÍTULO II
Dos Princípios e das Diretrizes
SEÇÃO I
Dos Princípios
Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:
I – supremacia do atendimento às necessidades
sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;
II – universalização dos direitos sociais, a fim de
tornar o destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas;
III – respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória
de necessidade;
IV – igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
V – divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios
para sua concessão.
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SEÇÃO II
Das Diretrizes
Art. 5º A organização da assistência social tem
como base as seguintes diretrizes:
I – descentralização político-administrativa para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo;
II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas
e no controle das ações em todos os níveis;
III – primazia da responsabilidade do Estado na
condução da política de assistência social em cada
esfera de governo.
CAPÍTULO III
Da Organização e da Gestão
Art. 6o A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema
descentralizado e participativo, denominado Sistema
Único de Assistência Social (Suas), com os seguintes
objetivos: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
I – consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social
não contributiva; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
II – integrar a rede pública e privada de serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência social,
na forma do art. 6o-C; (Incluído pela Lei nº 12.435, de
2011)
III – estabelecer as responsabilidades dos entes
federativos na organização, regulação, manutenção e
expansão das ações de assistência social;
IV – definir os níveis de gestão, respeitadas as
diversidades regionais e municipais; (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
V – implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social; (Incluído pela
Lei nº 12.435, de 2011)
VI – estabelecer a gestão integrada de serviços
e benefícios; e (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
VII – afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o As ações ofertadas no âmbito do Suas têm
por objetivo a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice e, como base de
organização, o território.(Incluído pela Lei nº 12.435,
de 2011)
§ 2o O Suas é integrado pelos entes federativos,
pelos respectivos conselhos de assistência social e
pelas entidades e organizações de assistência social
abrangidas por esta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.435,
de 2011)
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§ 3o A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
Art. 6o-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
I – proteção social básica: conjunto de serviços,
programas, projetos e benefícios da assistência social
que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco
social por meio do desenvolvimento de potencialidades
e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
II – proteção social especial: conjunto de serviços,
programas e projetos que tem por objetivo contribuir
para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Parágrafo único. A vigilância socioassistencial
é um dos instrumentos das proteções da assistência
social que identifica e previne as situações de risco e
vulnerabilidade social e seus agravos no território. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 6o-B. As proteções sociais básica e especial
serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma
integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas
entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas, respeitadas as especificidades de cada
ação. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o A vinculação ao Suas é o reconhecimento
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social
integra a rede socioassistencial. (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 2o Para o reconhecimento referido no § 1o, a
entidade deverá cumprir os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
I – constituir-se em conformidade com o disposto
no art. 3o; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
II – inscrever-se em Conselho Municipal ou do
Distrito Federal, na forma do art. 9o; (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
III – integrar o sistema de cadastro de entidades
de que trata o inciso XI do art. 19. (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 3o As entidades e organizações de assistência
social vinculadas ao Suas celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a
execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos
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beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se
as disponibilidades orçamentárias. (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
§ 4o O cumprimento do disposto no § 3o será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência
social. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 6o-C. As proteções sociais, básica e especial,
serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas),
respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3o desta
Lei. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o O Cras é a unidade pública municipal, de base
territorial, localizada em áreas com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação
dos serviços socioassistenciais no seu território de
abrangência e à prestação de serviços, programas e
projetos socioassistenciais de proteção social básica
às famílias. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o O Creas é a unidade pública de abrangência
e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à
prestação de serviços a indivíduos e famílias que se
encontram em situação de risco pessoal ou social, por
violação de direitos ou contingência, que demandam
intervenções especializadas da proteção social especial. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 3o Os Cras e os Creas são unidades públicas
estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem
interface com as demais políticas públicas e articulam,
coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos
e benefícios da assistência social. (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
Art. 6o-D. As instalações dos Cras e dos Creas devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados,
com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das
famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às
pessoas idosas e com deficiência. (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
Art. 6o-E. Os recursos do cofinanciamento do
Suas, destinados à execução das ações continuadas
de assistência social, poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes
de referência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome e aprovado pelo CNAS. (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e
indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de
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atendimento e as aquisições que devem ser garantidas
aos usuários, conforme deliberações do CNAS. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 7º As ações de assistência social, no âmbito
das entidades e organizações de assistência social,
observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que trata o
art. 17 desta lei.
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, observados os princípios e diretrizes
estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas Políticas de Assistência Social.
Art. 9º O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia
inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no Conselho de Assistência Social
do Distrito Federal, conforme o caso.
§ 1º A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com
atuação em mais de um município no mesmo Estado,
ou em mais de um Estado ou Distrito Federal.
§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência
Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito
Federal a fiscalização das entidades referidas no caput
na forma prevista em lei ou regulamento.
§ 4º As entidades e organizações de assistência
social podem, para defesa de seus direitos referentes à
inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos
Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.
Art. 10. A União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os Planos aprovados pelos respectivos
Conselhos.
Art. 11. As ações das três esferas de governo
na área de assistência social realizam-se de forma
articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos
programas, em suas respectivas esferas, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios.
Art. 12. Compete à União:
I – responder pela concessão e manutenção dos
benefícios de prestação continuada definidos no art.
203 da Constituição Federal;
II – cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito
nacional; (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
III – atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às ações assistenciais
de caráter de emergência.
IV – realizar o monitoramento e a avaliação da
política de assistência social e assessorar Estados,
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Distrito Federal e Municípios para seu desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 12-A. A União apoiará financeiramente o
aprimoramento à gestão descentralizada dos serviços,
programas, projetos e benefícios de assistência social,
por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD)
do Sistema Único de Assistência Social (Suas), para
a utilização no âmbito dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, destinado, sem prejuízo de outras
ações a serem definidas em regulamento, a: (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
I – medir os resultados da gestão descentralizada do Suas, com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação,
execução e monitoramento dos serviços, programas,
projetos e benefícios de assistência social, bem como
na articulação intersetorial; (Incluído pela Lei nº 12.435,
de 2011)
II – incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do Suas; e (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
III – calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do Suas. (Incluído pela Lei nº 12.435,
de 2011)
§ 1o Os resultados alcançados pelo ente federado
na gestão do Suas, aferidos na forma de regulamento, serão considerados como prestação de contas dos
recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o As transferências para apoio à gestão descentralizada do Suas adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa
Família, previsto no art. 8o da Lei no 10.836, de 9 de
janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
§ 3o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.435, de
2011)
§ 4o Para fins de fortalecimento dos Conselhos de
Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito
Federal, percentual dos recursos transferidos deverá
ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fixada pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo
vedada a utilização dos recursos para pagamento de
pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito
Federal. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 13. Compete aos Estados:
I – destinar recursos financeiros aos Municípios,
a título de participação no custeio do pagamento dos
benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante
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critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de
Assistência Social;(Redação dada pela Lei nº 12.435,
de 2011)
II – cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços,
os programas e os projetos de assistência social em
âmbito regional ou local; (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
III – atender, em conjunto com os Municípios, às
ações assistenciais de caráter de emergência;
IV – estimular e apoiar técnica e financeiramente
as associações e consórcios municipais na prestação
de serviços de assistência social;
V – prestar os serviços assistenciais cujos custos
ou ausência de demanda municipal justifiquem uma
rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito
do respectivo Estado.
VI – realizar o monitoramento e a avaliação da
política de assistência social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
Art. 14. Compete ao Distrito Federal:
I – destinar recursos financeiros para custeio do
pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art.
22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos
de Assistência Social do Distrito Federal; (Redação
dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
II – efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;
III – executar os projetos de enfrentamento da
pobreza, incluindo a parceria com organizações da
sociedade civil;
IV – atender às ações assistenciais de caráter
de emergência;
V – prestar os serviços assistenciais de que trata
o art. 23 desta lei.
VI – cofinanciar o aprimoramento da gestão, os
serviços, os programas e os projetos de assistência
social em âmbito local; (Incluído pela Lei nº 12.435,
de 2011)
VII – realizar o monitoramento e a avaliação da
política de assistência social em seu âmbito. (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 15. Compete aos Municípios:
I – destinar recursos financeiros para custeio do
pagamento dos benefícios eventuais de que trata o art.
22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos
Municipais de Assistência Social; (Redação dada pela
Lei nº 12.435, de 2011)
II – efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;
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III – executar os projetos de enfrentamento da
pobreza, incluindo a parceria com organizações da
sociedade civil;
IV – atender às ações assistenciais de caráter
de emergência;
V – prestar os serviços assistenciais de que trata
o art. 23 desta lei.
VI – cofinanciar o aprimoramento da gestão, os
serviços, os programas e os projetos de assistência
social em âmbito local; (Incluído pela Lei nº 12.435,
de 2011)
VII – realizar o monitoramento e a avaliação da
política de assistência social em seu âmbito. (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 16. As instâncias deliberativas do Suas, de
caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são: (Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)
I – o Conselho Nacional de Assistência Social;
II – os Conselhos Estaduais de Assistência Social;
III – o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
IV – os Conselhos Municipais de Assistência
Social.
Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência
Social estão vinculados ao órgão gestor de assistência social, que deve prover a infraestrutura necessária
ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais,
humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou da sociedade civil, quando
estiverem no exercício de suas atribuições. (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 17. Fica instituído o Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social,
cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
única recondução por igual período.
§ 1º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é composto por 18 (dezoito) membros e
respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao
órgão da Administração Pública Federal responsável
pela coordenação da Política Nacional de Assistência
Social, de acordo com os critérios seguintes:
I – 9 (nove) representantes governamentais,
incluindo 1 (um) representante dos Estados e 1 (um)
dos Municípios;
II – 9 (nove) representantes da sociedade civil,
dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de
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assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério
Público Federal.
§ 2º O Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) é presidido por um de seus integrantes, eleito
dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano,
permitida uma única recondução por igual período.
§ 3º O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) contará com uma Secretaria Executiva, a
qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder
Executivo.
§ 4o Os Conselhos de que tratam os incisos II,
III e IV do art. 16, com competência para acompanhar
a execução da política de assistência social, apreciar
e aprovar a proposta orçamentária, em consonância
com as diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu âmbito
de atuação, deverão ser instituídos, respectivamente,
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, mediante lei específica. (Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)
Art. 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social:
I – aprovar a Política Nacional de Assistência
Social;
II – normatizar as ações e regular a prestação
de serviços de natureza pública e privada no campo
da assistência social;
III – acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome; (Redação dada pela Lei nº 12.101,
de 2009)
IV – apreciar relatório anual que conterá a relação de entidades e organizações de assistência social
certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para
conhecimento dos Conselhos de Assistência Social
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 12.101, de 2009)
V – zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
VI – a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional
de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a
situação da assistência social e propor diretrizes para
o aperfeiçoamento do sistema; (Redação dada pela
Lei nº 9.720, de 26.4.1991)
VII – (Vetado.)
VIII – apreciar e aprovar a proposta orçamentária
da Assistência Social a ser encaminhada pelo órgão
da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social;
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IX – aprovar critérios de transferência de recursos
para os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua
regionalização mais eqüitativa, tais como: população,
renda per capita, mortalidade infantil e concentração
de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações
de assistência social, sem prejuízo das disposições da
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
X – acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho
dos programas e projetos aprovados;
XI – estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os
programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS);
XII – indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) junto ao Conselho
Nacional da Seguridade Social;
XIII – elaborar e aprovar seu regimento interno;
XIV – divulgar, no Diário Oficial da União, todas
as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e os respectivos
pareceres emitidos.
Art. 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política
Nacional de Assistência Social:
I – coordenar e articular as ações no campo da
assistência social;
II – propor ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a Política Nacional de Assistência
Social, suas normas gerais, bem como os critérios
de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de
qualidade na prestação de benefícios, serviços, programas e projetos;
III – prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nesta lei;
IV – elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais
da Seguridade Social;
V – propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei;
VI – proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma prevista nesta lei;
VII – encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira
dos recursos;
VIII – prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades
e organizações de assistência social;
IX – formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo
da assistência social;
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X – desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação
de proposições para a área;
XI – coordenar e manter atualizado o sistema de
cadastro de entidades e organizações de assistência
social, em articulação com os Estados, os Municípios
e o Distrito Federal;
XII – articular-se com os órgãos responsáveis
pelas políticas de saúde e previdência social, bem
como com os demais responsáveis pelas políticas sócio-econômicas setoriais, visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas;
XIII – expedir os atos normativos necessários
à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS), de acordo com as diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
XIV – elaborar e submeter ao Conselho Nacional
de Assistência Social (CNAS) os programas anuais e
plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
CAPÍTULO IV
Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas
e dos Projetos de Assistência Social
SEÇÃO I
Do Benefício de Prestação Continuada
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei
nº 12.470, de 2011)
§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um
quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
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§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro
no âmbito da seguridade social ou de outro regime,
salvo os da assistência médica e da pensão especial
de natureza indenizatória.(Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 5o A condição de acolhimento em instituições de
longa permanência não prejudica o direito do idoso ou
da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à
avaliação da deficiência e do grau de incapacidade,
composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à
avaliação da deficiência e do grau de impedimento de
que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social
– INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no
município de residência do beneficiário, fica assegurado,
na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o
o
§ 3 deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento
do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência
na condição de aprendiz não será considerada para
fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo,
para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído
pela Lei nº 12.470, de 2011)
Art. 21. O benefício de prestação continuada deve
ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide
Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no
caput, ou em caso de morte do beneficiário.
§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.
§ 3o O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação,
entre outras, não constituem motivo de suspensão ou
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cessação do benefício da pessoa com deficiência. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede
nova concessão do benefício, desde que atendidos os
requisitos definidos em regulamento. (Redação dada
pela Lei nº 12.470, de 2011)
Art. 21-A. O benefício de prestação continuada
será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual.
(Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade
empreendedora de que trata o caput deste artigo e,
quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário
adquirido direito a qualquer benefício previdenciário,
poderá ser requerida a continuidade do pagamento do
benefício suspenso, sem necessidade de realização
de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do
grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21. (Incluído
pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 2o A contratação de pessoa com deficiência
como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos
o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)
SEÇÃO II
Dos Benefícios Eventuais
Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as
provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos
cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o A concessão e o valor dos benefícios de que
trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis
orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos
definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência
Social. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios dele participantes,
poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a instituição
de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e
cinco por cento) do salário-mínimo para cada criança
de até 6 (seis) anos de idade. (Redação dada pela Lei
nº 12.435, de 2011)
§ 3o Os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas Leis
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no 10.954, de 29 de setembro de 2004, e no 10.458,
de 14 de maio de 2002. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
SEÇÃO III
Dos Serviços
Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria
de vida da população e cujas ações, voltadas para as
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o Na organização dos serviços da assistência
social serão criados programas de amparo, entre outros: (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
I – às crianças e adolescentes em situação de
risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no
art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
II – às pessoas que vivem em situação de rua. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
SEÇÃO IV
Dos Programas de Assistência Social
Art. 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com
objetivos, tempo e área de abrangência definidos para
qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.
§ 1º Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios
que regem esta lei, com prioridade para a inserção
profissional e social.
§ 2o Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente
articulados com o benefício de prestação continuada
estabelecido no art. 20 desta Lei. (Redação dada pela
Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família (Paif), que integra a
proteção social básica e consiste na oferta de ações e
serviços socioassistenciais de prestação continuada,
nos Cras, por meio do trabalho social com famílias em
situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de
prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito
à convivência familiar e comunitária. (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
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Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paif. (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
Art. 24-B. Fica instituído o Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), que integra a proteção social especial e consiste
no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e
indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as
diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de
garantia de direitos. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paefi. (Incluído pela Lei
nº 12.435, de 2011)
Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial,
integrante da Política Nacional de Assistência Social,
que, no âmbito do Suas, compreende transferências
de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes
que se encontrem em situação de trabalho. (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o O Peti tem abrangência nacional e será
desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem
como objetivo contribuir para a retirada de crianças
e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos em situação de trabalho, ressalvada a condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o As crianças e os adolescentes em situação
de trabalho deverão ser identificados e ter os seus
dados inseridos no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com a devida
identificação das situações de trabalho infantil. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
SEÇÃO V
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza
Art. 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza
compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam
meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do
padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.
Art. 26. O incentivo a projetos de enfrentamento
da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil.
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CAPÍTULO V
Do Financiamento da Assistência Social
Art. 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária (Funac), instituído pelo Decreto nº 91.970, de 22
de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo nº 66, de 18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
Art. 28. O financiamento dos benefícios, serviços,
programas e projetos estabelecidos nesta lei far-se-á
com os recursos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, das demais contribuições
sociais previstas no art. 195 da Constituição Federal,
além daqueles que compõem o Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS).
§ 1o Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela coordenação da Política de Assistência
Social nas 3 (três) esferas de governo gerir o Fundo
de Assistência Social, sob orientação e controle dos
respectivos Conselhos de Assistência Social. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2º O Poder Executivo disporá, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a contar da data de publicação
desta lei, sobre o regulamento e funcionamento do
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
§ 3o O financiamento da assistência social no
Suas deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos
3 (três) entes federados, devendo os recursos alocados
nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização
dos serviços, programas, projetos e benefícios desta
política. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 28-A. Constitui receita do Fundo Nacional de
Assistência Social, o produto da alienação dos bens imóveis da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)
Art. 29. Os recursos de responsabilidade da União
destinados à assistência social serão automaticamente
repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social
(FNAS), à medida que se forem realizando as receitas.
Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade
da União destinados ao financiamento dos benefícios
de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão
ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável
pela sua execução e manutenção.(Incluído pela Lei nº
9.720, de 30.11.1998)
Art. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de
que trata esta lei, a efetiva instituição e funcionamento de:
I – Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;
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II – Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social;
III – Plano de Assistência Social.
Parágrafo único. É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária
dos recursos próprios destinados à Assistência Social,
alocados em seus respectivos Fundos de Assistência
Social, a partir do exercício de 1999. (Incluído pela Lei
nº 9.720, de 30.11.1998)
Art. 30-A. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais, no que couber, e o
aprimoramento da gestão da política de assistência social
no Suas se efetuam por meio de transferências automáticas entre os fundos de assistência social e mediante
alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 (três)
esferas de governo. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Parágrafo único. As transferências automáticas de
recursos entre os fundos de assistência social efetuadas
à conta do orçamento da seguridade social, conforme
o art. 204 da Constituição Federal, caracterizam-se
como despesa pública com a seguridade social, na
forma do art. 24 da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 30-B. Caberá ao ente federado responsável
pela utilização dos recursos do respectivo Fundo de
Assistência Social o controle e o acompanhamento dos
serviços, programas, projetos e benefícios, por meio
dos respectivos órgãos de controle, independentemente
de ações do órgão repassador dos recursos. (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 30-C. A utilização dos recursos federais descentralizados para os fundos de assistência social dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal será declarada pelos entes recebedores ao ente transferidor,
anualmente, mediante relatório de gestão submetido
à apreciação do respectivo Conselho de Assistência
Social, que comprove a execução das ações na forma
de regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos
recursos oriundos do seu fundo de assistência social,
para fins de análise e acompanhamento de sua boa e
regular utilização. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.
Art. 32. O Poder Executivo terá o prazo de 60
(sessenta) dias, a partir da publicação desta lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e
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encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção
e reordenamento dos órgãos de assistência social do
Ministério do Bem-Estar Social.
§ 1º O projeto de que trata este artigo definirá
formas de transferências de benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens móveis e imóveis para
a esfera municipal.
§ 2º O Ministro de Estado do Bem-Estar Social
indicará Comissão encarregada de elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a
participação das organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e organizações de
assistência social.
Art. 33. Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte)
dias da promulgação desta lei, fica extinto o Conselho
Nacional de Serviço Social (CNSS), revogando-se, em
conseqüência, os Decretos-Lei nºs 525, de 1º de julho
de 1938, e 657, de 22 de julho de 1943.
§ 1º O Poder Executivo tomará as providências
necessárias para a instalação do Conselho Nacional
de Assistência Social (CNAS) e a transferência das
atividades que passarão à sua competência dentro
do prazo estabelecido no caput, de forma a assegurar
não haja solução de continuidade.
§ 2º O acervo do órgão de que trata o caput
será transferido, no prazo de 60 (sessenta) dias, para
o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
que promoverá, mediante critérios e prazos a serem
fixados, a revisão dos processos de registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades
e organização de assistência social, observado o disposto no art. 3º desta lei.
Art. 34. A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência social, por ela atualmente
executadas diretamente no âmbito dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, visando à implementação
do disposto nesta lei, por prazo máximo de 12 (doze)
meses, contados a partir da data da publicação desta lei.
Art. 35. Cabe ao órgão da Administração Pública
Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de prestação continuada de que trata esta lei, podendo, para tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo
Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento.
Parágrafo único. O regulamento de que trata o
caput definirá as formas de comprovação do direito
ao benefício, as condições de sua suspensão, os procedimentos em casos de curatela e tutela e o órgão
de credenciamento, de pagamento e de fiscalização,
dentre outros aspectos.
Art. 36. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na
aplicação dos recursos que lhes foram repassados
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pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao Suas
cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e
penal. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
Art. 37. O benefício de prestação continuada será
devido após o cumprimento, pelo requerente, de todos os
requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua
concessão, inclusive apresentação da documentação
necessária, devendo o seu pagamento ser efetuado em
até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências de que trata este artigo. (Redação dada pela Lei nº
9.720, de 30.11.1998) (Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no caput, aplicar-se-á na sua atualização o mesmo critério adotado
pelo INSS na atualização do primeiro pagamento de
benefício previdenciário em atraso. (Incluído pela Lei
nº 9.720, de 30.11.1998)
Art. 39. O Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), por decisão da maioria absoluta de
seus membros, respeitados o orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS), poderá propor ao Poder
Executivo a alteração dos limites de renda mensal per
capita definidos no § 3º do art. 20 e caput do art. 22.
Art. 40. Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta lei, extinguem-se a renda
mensal vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral
existentes no âmbito da Previdência Social, conforme
o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
§ 1º A transferência dos benefíciários do sistema
previdenciário para a assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população não
sofra solução de continuidade. (Redação dada pela Lei
nº 9.711, de 20.11.1998
§ 2º É assegurado ao maior de setenta anos e
ao inválido o direito de requerer a renda mensal vitalícia junto ao INSS até 31 de dezembro de 1995, desde
que atenda, alternativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1º do art. 139 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela
Lei nº 9.711, de 20.11.1998
Art. 41. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1993, 172º da Independência e 105º da República. – ITAMAR FRANCO
– Jutahy Magalhães Júnior.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U de 8.12.1998

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo à última
a decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 80, de 2013 (nº 1.367/2013, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.854/2013-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 8/2013, do
Senado Federal (TC 008.580/2013-8);
– nº 81, de 2013 (nº 1.370/2013, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.872/2013-TCU,
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referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 20/2013, do
Senado Federal (TC 015.486/2013-3); e
– nº 82, de 2013 (nº 1.383/2013, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.878/2013-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 38/2012,
do Senado Federal (TC 022.475/2013-3).
Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos
Econômicos.
São os seguintes os avisos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Sobre a mesa, aviso que será lido.
É lido o seguinte:
Aviso nº 1376-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 23 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
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Corte nos autos do processo nº TC 000.688/2011-8,
na Sessão Ordinária de 23/10/2013, acompanhado
do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicados.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, na Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – O aviso que acaba de ser lido vai
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência do Senado Federal
recebeu expedientes do Senador Vital do Rêgo, em
que relata participação em missões oficiais referentes
aos seguintes Requerimentos:
– Requerimento nº 950, de 2013, por meio
do qual solicitou licença para desempenhar
missão destinada a visitar as obras de Trans-
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posição do Rio São Francisco, no Estado da
Paraíba, no dia 26 de agosto de 2013;
– Requerimento nº 1.010, de 2013, por meio
do qual solicitou licença para desempenho de
missão destinada a visitar as obras de Transposição do Rio São Francisco, realizada no
Estado de Pernambuco, no dia 30 de agosto
de 2013.
Os expedientes vão à publicação.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
São os seguintes os expedintes:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 235, do Senador Roberto Requião,
referente ao Requerimento nº 965, de 2013, de missão,
por meio do qual relata participação, na qualidade de
membro da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul, de “Reunion de Mesa Directiva”, realizada em Montevidéu, Uruguai, no período de 9 a 11 de
setembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
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O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 235/2013
Brasília, 30 de outubro de 2013
Assunto: Relatório de Viagem Montevidéu-Uruguai
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório de minha
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participação, quando na qualidade de membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, de
“Reunión de Mesa Directiva” do referido Parlamento,
realizada em 9 e 10 de setembro último, em Montevidéu, República Oriental do Uruguai (Requerimento
nº 965, de 2013).
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Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião
– PMDB/PR.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência recebeu, da Câma-

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

ra dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto
Legislativo:

OUTUBRO DE 2013
Outubro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 31

899

77263

900

77264 Quinta-feira 31

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 31

901

77265

902

77266 Quinta-feira 31

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 31

903

77267

904

77268 Quinta-feira 31

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 31

905

77269

906

77270 Quinta-feira 31

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 31

907

77271

908

77272 Quinta-feira 31

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 31

909

77273

910

77274 Quinta-feira 31

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 31

911

77275

912

77276 Quinta-feira 31

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 31

913

77277

914

77278 Quinta-feira 31

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 31

915

77279

916

77280 Quinta-feira 31

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 31

917

77281

918

77282 Quinta-feira 31

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 31

919

77283

920

77284 Quinta-feira 31

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 31

921

77285

922

77286 Quinta-feira 31

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 31

923

77287

924

77288 Quinta-feira 31

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 31

925

77289

926

77290 Quinta-feira 31

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 31

927

77291

928

77292 Quinta-feira 31

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 31

929

77293

930

77294 Quinta-feira 31

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 31

931

77295

932

77296 Quinta-feira 31

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 31

933

77297

934

77298 Quinta-feira 31

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 31

935

77299

936

77300 Quinta-feira 31

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 31

937

77301

938

77302 Quinta-feira 31

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 31

939

77303

940

77304 Quinta-feira 31

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 31

941

77305

942

77306 Quinta-feira 31

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 31

943

77307

944

77308 Quinta-feira 31

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 31

945

77309

946

77310 Quinta-feira 31

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 31

947

77311

948

77312 Quinta-feira 31

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 31

949

77313

950

77314 Quinta-feira 31

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 31

951

77315

952

77316 Quinta-feira 31

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 31

953

77317

954

77318 Quinta-feira 31

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 31

955

77319

956

77320 Quinta-feira 31

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 31

957

77321

958

77322 Quinta-feira 31

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 31

959

77323

960

77324 Quinta-feira 31

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 31

961

77325

962

77326 Quinta-feira 31

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 31

963

77327

964

77328 Quinta-feira 31

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 31

965

77329

966

77330 Quinta-feira 31

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

OUTUBRO DE 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs
305 a 316, de 2013, em conformidade com o inciso III
do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 272, de 2013, da Comissão de Assuntos Sociais,
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 62, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 272/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 30 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno único, a Emenda nº 1 – CAS
(Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 62, de
2013, de autoria do Senador Valdir Raupp, que “altera
a redação do art. 476-A da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, com o objetivo de instituir a
suspensão do contrato de trabalho em caso de crise
econômico-financeira da empresa”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Com referência ao Ofício nº 272, 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.
Em seguida, depois de ouvirmos, pela ordem, a
Senadora Kátia Abreu e o Senador Walter Pinheiro,
passaremos à lista de oradores.
Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu gostaria aqui de requerer, nos termos do art. 222
do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em
ata de voto de aplauso ao Sr. Eduardo Gomes, que é
o leiloeiro conhecido como Eduardo Gomes Leiloeiro,
pecuarista, engenheiro civil, pela idealização e realização do Leilão Pecuária Solidária, evento bienal que
arrecada doações, Sr. Presidente, para diversas enti-
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dades e projetos sociais que cuidam de pessoas com
deficiência, de pessoas carentes e de baixa renda.
Essa é uma demonstração do quanto a agropecuária brasileira é solidária. No primeiro leilão, que
ocorreu em Gurupi, ainda em 2011, arrecadaram-se
R$450 mil, divididos entre cinco entidades do nosso
Estado. Já em 2012, no segundo leilão, que aconteceu
em Palmas, foram entregues a dez projetos sociais
quase R$450 mil. Agora, na semana passada, em Paraíso do Tocantins, a terceira edição do leilão Pecuária
Solidária arrecadou R$595 mil!
São deficientes físicos, são deficientes mentais,
são pessoas com deficiência nutricional. São várias entidades beneficiadas com esses recursos provenientes
do Leilão Pecuária Solidária. Todo o rebanho é doado
pelos produtores rurais.
O leiloeiro Eduardo Gomes é quem tem a capacidade de articulação em todo o Estado do Tocantins e
a credibilidade para arrebanhar todos esses produtos,
essas matrizes, bezerros, bois e até caminhonetes zero
quilômetro, conseguidas nas concessionárias, para que
possamos fazer o Leilão Pecuária Solidária, que é um
exemplo para o Brasil, transmitido pelo Canal do Boi. E
nos enche de orgulho haver pessoas dessa natureza
no nosso Estado.
Conheço Eduardo Gomes há mais de 20 anos –
o seu caráter, a sua integridade e, principalmente, a
sua solidariedade em ajudar as pessoas. E ele é quem
promove, e ele é quem faz o leilão, pessoalmente, no
nosso Estado, e é esperado, a cada dois anos, com
muita ansiedade. Ex-governadores, governadores do
Estado participam desse grande evento, exemplo de
solidariedade e de fé cristã.
E eu gostaria, então, que o Senado Federal pudesse registrar em ata essa atitude tão solidária e tão
humana de uma pessoa que a faz de forma abnegada
– não é candidato, não é político –, apenas por gosto
pessoal e para demonstrar ao País que os pecuaristas
brasileiros são humanos e gostam de ajudar ao próximo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO)
– Também registro, Sr. Presidente, os dez anos aqui
da transferência de renda. Faço também o reconhecimento ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que iniciou os programas como Bolsa Escola e Bolsa
Alimentação, e não conseguiu fazer a união das duas
bolsas por divergência de dois ministros. Mas, no próximo governo, então, o ex-Presidente Lula unificou
essas duas bolsas, fez o Bolsa Família e ampliou o
atendimento às pessoas. E a Presidente Dilma, como
mulher, como mãe, como avó, continua, também, com
o mesmo programa.
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Aquilo que veio e que vem solucionar problemas
são programas que vieram para ficar. Usar essas articulações de que o Bolsa Família um dia poderá acabar, isso não é verdadeiro. Ele é aprovado em lei no
Congresso Nacional. E nós teremos essa situação,
esse instrumento para que nós possamos substituir
a ausência do Estado – uma responsabilidade que é
nossa; uma responsabilidade que é da classe política
do País. Se essas pessoas precisam de Bolsa Família
é porque os políticos do País falharam em algum lugar.
Então, até que essas falhas possam ser minimizadas e que as pessoas tenham seu emprego digno,
tenham escola para suas crianças, tenham saúde a
altura, o Bolsa Família é da maior importância para
suprir até mesmo uma refeição diária para muitas famílias deste País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senadora Kátia Abreu, o voto que V.
Exª pede será registrado em ata e será encaminhado
conforme o Regimento.
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Tem
que respeitar a ordem, Senador Magno Malta.
Sr. Presidente, quero aqui também, como fizeram
os Senadores Inácio Arruda e Rodrigo Rollemberg, expressar o nosso profundo pesar pelo falecimento do
companheiro Carlucho. E, obviamente, isso é uma dor.
Acompanhamos o sofrimento de alguém que
passa por um processo dessa natureza. A nossa companheira de Senado e minha companheira de Estado,
Lídice da Mata, há muito vinha nessa luta, nessa batalha para vencer, Paulo Paim, uma doença para cujo
enfrentamento, infelizmente, ainda não conseguimos
encontrar o caminho ideal. Eu me refiro ao câncer.
O companheiro Carlucho nos deixa muito jovem,
Senador Mozarildo, aos 56 anos. É uma grande perda, por tudo aquilo para que Carlucho contribuiu na
política da Bahia.
Ele tinha experiência de vida. Na juventude, até
porque nossa diferença de idade é algo em torno de
dois anos, convivemos num período dos mais duros,
Senador Paulo Paim, do enfrentamento da luta estudantil na Bahia, da construção partidária.
Foi uma figura destacadíssima, em todas essas
etapas por onde passou. Foi um companheiro que se
especializou inclusive na organização para a condução administrativa, para os processos eleitorais. Tanto
é que migrou para atividade no ramo da publicidade,
pelo seu acumulado histórico. Portanto, contribuiu para
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a vitória de diversos companheiros pelo Brasil afora,
ajudando nos processos eleitorais, com a sua imaginação, com o seu senso de organização.
Portanto, é a dor da perda, tanto da nossa companheira Lídice, quanto do seu filho Bruno.
Eu sei que o que há de mais importante num
momento desses é que podemos falar das coisas
maravilhosas que Carlucho construiu, na plenitude da
sua juventude. Ele nos deixa, mas foi uma vida com
tanta intensidade, Paulo Paim, que podemos aqui dizer, tranquilamente, que o que Carlucho produziu nos
seus 56 anos de vida é a referência que ficará efetivamente para a história do povo baiano, para a história
dos seus familiares. E o seu filho Bruno vai poder falar do pai não de queixo erguido na soberba, mas de
queixo erguido de poder falar sem olhar para o chão,
podendo olhar nos olhos e podendo anunciar, para
os quatro cantos, a grande contribuição que seu pai
deu para a luta política e a grande contribuição que
deu como cidadão, como homem, como caráter, como
figura pública, como figura que soube ultrapassar as
fases mais difíceis sem vergar a sua coluna e, pelo
contrário, contribuindo decisivamente para que todos
nós pudéssemos experimentar o que nós estamos vivenciando no dia de hoje.
Ali a matéria se vai, foi hoje à tarde – a companheira Lídice inclusive não esteve aqui ontem e não
está no dia de hoje –, mas nós temos certeza, Senador Valadares, principalmente aqueles que acreditam
nessa contribuição, de que essa é uma contribuição
que não se vai de forma nenhuma. Pelo contrário, esse
é o maior legado, é o que fica. O companheiro Carlucho nos deixa, mas deixa conosco a grande marca em
vida do que ele pode contribuir para as nossas vidas.
Assim, fica aqui para a nossa Senadora Lídice da
Mata e para o Bruno o nosso profundo pesar; o conforto, porque eu sei que nesta hora é extremamente
difícil, Paulo Paim, mas fica esse conforto para que
eles possam, tranquilamente, atravessar esse período de dor se lembrando, cada vez mais, do que foi a
figura Carlucho não só para a vida deles, mas, principalmente, através da vida deles, Lídice e o seu filho
Bruno, como ele pode contribuir para todos nós e para
a sociedade brasileira como um todo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Walter Pinheiro, a Presidência associa-se a V. Exª nos votos de condolências
à família dessa figura da Bahia e ex-esposo da Senadora Lídice da Mata, a quem também quero prestar
solidariedade.
Senador Magno Malta, pela ordem.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero fazer referência, neste momento, à
presença de um capixaba aqui no Senado, Dr. Fabiano
Contarato, que se tornou uma referência nacional no
combate a crimes no trânsito, esse sujeito que enxerga
que para todos a lei é igual.
Lembra-se do episódio do filho, por exemplo, de
Eike Batista, esse milionário de papel, ou de sabão,
sei lá o quê, que se derreteu, essa riqueza toda que
era só conversa fiada? Lembra-se do episódio do filho
desse milionário de papel, que, em alta velocidade, em
um carro de luxo, atingiu um cidadão? E depois o pessoal achou que ele era milionário e deu uma multinha
de um milhão – eu acho que agora está até alto para
ele, porque diz que agora ele é pobre.
Lembra do filho da Cissa Guimarães? Eu estou
lembrando porque são pessoas conhecidas, a Cissa
é uma atriz da Globo, mas há também os milhares de
anônimos atingidos no trânsito.
Aqui no Sarah Kubitschek, na ala de cadeirantes, de tetraplégicos e de paraplégicos, 90% são de
crimes no trânsito.
E o Dr. Fabiano Contarato, esse capixaba, delegado da Delegacia de Crimes do Trânsito, tornou-se
uma referência.
Ontem, eu estava assistindo ao Jornal Nacional
– não sei se os senhores assistiram a essa matéria,
mas o Brasil assistiu – e vi um tenente-coronel, no
Espírito Santo, arrotando poder, enquadrando o policial que o abordou pedindo documento por causa de
bebida no trânsito. Ele arrotou a sua grandeza, mas
o policial estava com celular na mão – com esse negócio de celular, é preciso ter cuidado – e filmou tudo.
E o Dr. Fabiano, ontem, falou ao Jornal Nacional
e virou uma referência na mídia nacional, porque faz
valer com coragem, entendendo que pedido de governador não vale, que pedido de colega delegado não
vale. Se está errado, está errado.
Senador Flexa, o senhor, que é avô, pode acreditar que o maior número de órfãos deste País está na
conta das bebidas alcoólicas, de crimes no trânsito.
E o nosso Partido, o PR, teve a grata satisfação,
Senador Paim, de receber essa figura no nosso Partido,
porque ele é um sujeito que acredita na vida, que tem
determinação para defender a vida e acredita, acima
de tudo, que a lei é para todos.
Em homenagem a ele, ao povo do meu Estado,
ao povo do Pará, ao povo da Paraíba e ao povo do Rio
Grande do Sul, homenageando os três que estão na
mesa, fiz uma emenda ao Código Nacional de Trânsito, porque a Lei Seca, segundo ele, está desidratada
e precisa melhorar.
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Senador, minha emenda aqui é para que se faça
também o exame toxicológico, além dos bafômetros,
porque o cara pode não ter bebido, mas pode ter cheirado, ou ele pode não ter bebido, mas pode ter fumado.
O cara que bebeu está desequilibrado para dirigir, e o
cara que cheirou, além de desequilibrado, está doido.
Hoje, há um reagente que, em um cotonete, é
passado na língua. Se ele ficar azul em 15 segundos,
a pessoa está drogada.
Então, temos muito o que fazer para proteger a
sociedade brasileira. E esse capixaba, que nos orgulha,
que nos honra muito, corajoso, determinado, virou uma
referência e um orgulho ao povo do Espírito Santo. Por
isso faço esta referência ao Dr. Fabiano.
Meu querido benevolente Flexa Ribeiro, peço
que o senhor me perdoe, porque eu não tenho a capacidade de ser sucinto como o Senador Suplicy, pois,
se tivesse, já teria encerrado. Mas, como não tenho a
mesma capacidade que ele, eu demoro um pouco mais.
Eu quero agradecer à CCJ, que hoje aprovou, por
unanimidade, o Projeto de Decreto Legislativo nº 787
– V. Exª é de um Estado de agricultores – que obriga
as concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógio de dupla tarifação para
produtores rurais.
Só no meu Estado há cem mil agricultores, 75
mil utilizando irrigação, e mais de mil agricultores. O
agronegócio capixaba, no meu Estado, responde por
cerca de 30% do Produto Interno Bruto do Estado e
absorve, aproximadamente, 40% da população economicamente ativa. Cerca de 70% dos estabelecimentos
rurais do Espírito Santo são familiares.
Essas pessoas, meu caro Senador pelo Mato
Grosso, os nossos agricultores do Mato Grosso e de
terras agricultáveis do seu Estado vão ser atingidos,
porque essas concessionárias são feito o come-come
da Estrela, aquele brinquedo, que só come, come, come
e não divide nada com ninguém. Eles já faturaram tanto
que chegou a hora de devolver isso para o agricultor.
É incrível! Nós já tínhamos votado isso aqui. A
Aneel, querendo ser Tiradentes com o pescoço dos
outros, fez uma resolução passando por cima do que
nós votamos aqui. Desde quando a Agência pode atropelar aquilo que é votado no Parlamento? A Aneel tem
que aprender quem, se quer ser Tiradentes, tem que
oferecer o próprio pescoço, porque nós tomamos a
atitude de beneficiar os agricultores do Brasil.
Senador Flexa Ribeiro, muito obrigado pela benevolência em me dar esses dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Quero parabenizar o Dr. Fabiano,
pelo trabalho que desenvolve, e o Senador Magno
Malta, pelas considerações que fez agora pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) –Encontra-se requerimento sobre
a mesa.
Em votação o Requerimento nº 1.262, de 2013,
do Senador Eduardo Suplicy, que requer, nos termos do
art. 40 do Regimento Interno, licença para ausentar-se
dos trabalhos da Casa, nos dias 10 a 12 de novembro
de 2013, a fim de participar, como membro titular da
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul,
de Sessão Preparatória, de Sessão Especial e da 28ª
Sessão Ordinária do referido Parlamento, a realizar-se
em Montevidéu, no Uruguai.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente, apenas
para... É relacionado ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Suplicy, ainda há um
segundo requerimento, da Senadora Angela Portela,
que solicita, com fundamento art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa, no período de 7 a 9 de novembro do corrente,
a fim de verificar, in loco, o não cumprimento bilateral
do acordo firmado entre o Governo brasileiro e a República Venezuelana, que estabelece zona non aedificandi na fronteira entre os dois países, nos termos
do Requerimento nº 38, de 2013, da Comissão de Relações Exteriores, aprovada em 28 de maio de 2013.
(Requerimento nº 1.266, de 2013.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Voltamos à lista dos oradores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Permita-me um breve...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Senador Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
V. Exª acaba de ler o requerimento, que foi aprovado,
pelo qual peço licença para, conforme designação do
Líder Wellington Dias, representar o Senado Federal,
assim como os representantes de todos os partidos,
na reunião do Parlasul, que vai acontecer em Montevidéu, nos dias 11 e 12.
Quero até agradecer a V. Exª, que sempre tem
me avisado das reuniões do Parlatino. À última, que se
realizou em Caracas, infelizmente, pelas responsabilidades aqui, eu não pude estar presente. Mas considero
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que a próxima reunião próxima será de grande relevância e pretendo, pelo menos na segunda-feira, dia
11, estar ali presente, em Montevidéu. Então, quando
eu voltar, relatarei o que foram as atividades.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco Minoria/PSDB – PA) – Eu que agradeço Senador Suplicy.
V. Exª irá representar com grande competência
o Parlamento brasileiro no Mercosul.
Senadora Angela Portela, como oradora inscrita,
V. Exª terá os 20 minutos regimentais.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
eu gostaria de destacar, hoje, no plenário do Senado,
algumas ações do Governo Federal, do Governo da
Presidenta Dilma, no meu Estado de Roraima.
Na semana passada, tivemos uma importante
ação do Governo, do Ministério do Desenvolvimento
Agrário, visando ao fortalecimento da agricultura familiar em meu Estado.
Cerca de 8 mil agricultores serão contemplados,
serão beneficiados com essas ações, com essas doações que foram feitas através do Ministério de Desenvolvimento Agrário lá em Roraima.
Outra ação que eu gostaria de destacar é a construção de um pacto de adesão ao combate à violência
contra a mulher.
A Ministra Eleonora Menicucci esteve em Roraima
terça-feira desta semana e pôde firmar compromisso
com os Poderes Executivos municipal e estadual e com
autoridades do sistema de Justiça do nosso Estado no
combate à violência contra a mulher.
O projeto se chama Pacto para o Enfrentamento da Violência Contra a Mulher. Está prevista, dentro
da aceitação desse pacto, dento da construção desse
compromisso com o Poder Público no combate à violência contra a mulher, a construção da Casa da Mulher
Brasileira, que vai centralizar ações sociais, socioeducativas, ações de justiça, de saúde, para que a mulher
vitima de violência possa procurar essa unidade, que
será construída perto da antiga Casa do Vovô, para o
atendimento das mulheres do nosso Estado.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que
apurou a violência contra a mulher mostrou claramente
o descaso com que o Poder Público no Estado trata
as questões relacionadas à violência contra a mulher.
Temos apenas uma delegacia especializada de atendimento à mulher na capital e temos apenas uma casa-abrigo. Então, toda a rede de proteção, de atendimento
à mulher em Roraima está extremamente desfalcada,
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mostrando claramente a omissão do Poder Público em
relação a esse grave problema da sociedade brasileira.
Então, eu gostaria de destacar aqui essas duas
ações, da Secretaria de Políticas Públicas para as
Mulheres e do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
recentes no Estado de Roraima.
Uma dessas conquistas se deu na sexta-feira
passada, quando o Governo Federal entregou o primeiro lote de motoniveladoras destinadas a construir
e a manter em boas condições as estradas vicinais,
Senador Mozarildo. Todos nós sabemos que as condições das vicinais em nosso Estado são extremamente
precárias. O nosso agricultor, o nosso produtor rural
não tem como escoar a sua produção.
Essas motoniveladoras foram doadas para os Municípios e nós articulamos a formação de um convênio
entre o Incra a o MDA para ajudar as prefeituras na
manutenção dessas máquinas. Sabemos que, se não
houver um investimento para manter as máquinas em
funcionamento, rapidamente elas se quebram e ficam
encostadas no pátio da Prefeitura. Não queremos isso.
Queremos que esse equipamento seja de extrema utilidade para o trabalhador da agricultura familiar, para
os nossos produtores rurais.
Os equipamentos foram entregues a onze dos
quinze Municípios roraimenses – cada um recebeu
uma motoniveladora Caterpillar – e fazem parte da
ação do Programa de Aceleração do Crescimento, do
PAC 2. Estes equipamentos irão beneficiar, como já
falei anteriormente, 8 mil agricultores familiares e alcançar indiretamente uma população de mais de 80
mil pessoas em nosso Estado.
Serão contemplados os Municípios de Alto Alegre,
de Amajari, de Cantá, de Caroebe, de Caracaraí, de
Mucajaí, de Pacaraima, de São Luiz, de Rorainópolis,
de São João da Baliza e de Uiramutã, que, inclusive,
é um Município de.difícil acesso, muito difícil. Então,
essas motoniveladoras, certamente, vão facilitar a ida
da população do Município do Uiramutã.
As 11 máquinas foram adquiridas pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário por meio de um investimento da ordem de R$4 milhões. Elas pertencem à
segunda fase de entrega pelo PAC 2, iniciada em 2011,
e irão ajudar decisivamente no escoamento da produção e no deslocamento dos agricultores familiares.
Então, a primeira fase já foi entregue no ano
passado e esta é a segunda fase. Restam ainda três
motoniveladoras, no valor total de R$1,2 milhão, que
o MDA deverá entregar para outras três Prefeituras,
beneficiando as 14 Prefeituras do interior.
Como disse o Prefeito de Alto Alegre, José de
Arimatéia, o nosso companheiro Teca, as motoniveladoras vão ajudar a manter as estradas vicinais em
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boas condições e contribuir também para a melhoria
das áreas de saúde e educação do Município. Por que
área de educação, Senador? Porque temos lá, também, dificuldade no transporte escolar do aluno para
sua escola rural. Por isso, com a facilitação do tráfego,
as crianças poderão chegar à sala de aula no Município de Alto Alegre.
Maior produtor de grão do Estado de Roraima e
o segundo Município em coleta de peixe e produção
de tomate, Alto Alegre tem uma população que reside,
em sua maioria, na área rural.
Com a doação desse equipamento, o Município
precisa garantir, em condições adequadas, o deslocamento dos filhos dos agricultores para as escolas,
bem como a chegada de medicamentos ao Município
para atender à demanda da população.
Então, as máquinas que recebemos fazem parte do bloco de 282 equipamentos, retroescavadeiras
e motoniveladoras, que o Governo Federal entregou,
na sexta-feira, a cinco Estados, incluindo nosso Estado de Roraima.
Nessa ação geral, o Governo investiu quase
R$67 milhões em equipamentos entregues a 1.300
municípios e que devem alcançar mais de um milhão
de pessoas que vivem nas zonas rurais de nosso País.
Em Roraima, as máquinas entregues à população
dos 11 Municípios representam um investimento da
ordem de R$4 milhões. Mas, somados às 14 motoniveladoras já entregues e às outras 17 que ainda falta o
Estado receber, o montante chegará a R$6,7 milhões.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/PTB-RR) – Senadora Angela Portela, V. Exª aborda
dois temas, no meu entender, da máxima importância para o nosso Estado. Primeiro, a violência contra
a mulher, que é altíssima; e, segundo, a entrega dos
equipamentos, as motoniveladoras e outros, para as
prefeituras, como frisou V. Exª, em um convênio com
o Incra e o MDA, para dar manutenção a esses equipamentos. Agora, eu fico muito preocupado, não com
o trabalho das prefeituras, porque o prefeito é aquele
político que está ali perto, é cobrado etc. O que me
preocupa, entretanto, com relação à violência contra
a mulher é esse governo ficar responsável por isso,
porque ele já conseguiu sucatear a educação, a saúde e a segurança, tanto no que tange à Polícia Civil,
quanto à Polícia Militar. Então é preciso que nós fiquemos, digamos assim, de olho, acompanhando de
perto isso, porque eu lamento que tenha o Governo
Federal de fazer realmente isso via Governo do Estado, porque o governador que está lá, nós sabemos
perfeitamente, há seis anos só tem feito o desmonte
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das estruturas, e nada de montar alguma coisa a favor
do povo de Roraima.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT-RR) – Senador Mozarildo, quero lhe dizer que
nós estamos de olho. Inclusive, levamos a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito para fazer diligências
lá em Roraima. E, no relatório final da Comissão, da
lavra da Senadora Ana Rita, ficou muito claro o descaso e a omissão do Poder Público local no que diz
respeito à construção da rede de atendimento, da rede
de proteção à mulher vítima de violência doméstica.
Assim, quero aqui deixar muito claro que esse é
um tema de extrema relevância, um tema caro a todos
nós. Infelizmente, nós temos, como ficou claro relatório
da CPMI, um quadro desanimador. Mas nós esperamos que com essa atuação forte do Governo Federal,
com a presença da Ministra Eleonora Menicucci, assinando esse pacto lá em Roraima, com a Prefeitura da
capital, com as prefeituras do interior e com o Governo
do Estado de Roraima, nós possamos, efetivamente,
amarrar um compromisso para que ações concretas
possam começar a acontecer no sentido de ampliar
essa rede de proteção.
Da parte do Governo Federal já está confirmada
a construção da Casa da Mulher Brasileira. O local já
foi determinado, é perto da antiga Casa do Vovô. Temos, claramente, que o início das obras deverá ocorrer
ainda este ano e, até junho do ano que vem, a Ministra
Eleonora Menicucci quer inaugurar esse importante
equipamento que visa à proteção da mulher vítima
de violência.
Mas, voltando, Senador Mozarildo, ao tema da
agricultura familiar, queria aqui registrar que todos os 14
Municípios do Estado de Roraima foram contemplados.
Houve critérios muito claros, critérios metodológicos
previamente estabelecidos, que garantiram a seleção
desses 14 Municípios. Os critérios foram :
pertencer ao Programa Territórios da Cidadania;
maior participação do PIB agrícola no PIB total
do município;
possuir maior extensão territorial;
ter maior presença de agricultores familiares em
relação ao total dos produtores rurais registrados no
município;
garantir distribuição mais equilibrada entre regiões brasileiras.
Esses foram os critérios estabelecidos pelo MDA
para selecionar os Municípios brasileiros que se encaixavam dentro desses critérios estabelecidos.
Na educação, o destaque foi a entrega de nove
bibliotecas rurais do Programa Arca das Letras. Essas bibliotecas foram entregues às comunidades dos
Municípios de Cantá, Bonfim, Normandia, Paracaima,
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Rorainópolis e Uiramutã. As bibliotecas vão beneficiar
as comunidades do Projeto de Assentamento Tatajuba
I, Vila Caxias, Projeto Beija-Flor, sede da Associação
dos Pescadores, Comunidade Índígena Ingarumã,
Comunidade Índígena Sabiá, Pacaraima, Comunidade Índígena Enseada e o Município de Rorainópolis,
o maior município do Estado de Roraima.
Além das máquinas, o MDA entregou também
uma van do Programa Nacional de Documentação da
Trabalhadora Rural, destinada a atender as trabalhadoras rurais nos mutirões que emitem documentos civis e
jurídicos gratuitamente para o público. Esperados com
muita ansiedade pelos agricultores familiares, pelas
agricultoras familiares, os equipamentos vão reduzir
consideravelmente o custo dos Municípios com essa
documentação, tão importante para o exercício da cidadania pelos trabalhadores na agricultura.
Outra notícia igualmente alvissareira, também
transmitida pela Superintendência, é de que, até dezembro deste ano, o Incra, em Roraima, entregará
cerca de 700 títulos das glebas Caracaraí, Cauamé,
Barauana, BR-210 II, Murupu, Tacutu e Normandia.
São, ao todo, 27 glebas federais que serão repassadas ao Estado, com tamanho líquido que pode chegar
a seis milhões de hectares.
Novamente ficamos animados, porque, com a
efetiva transferência das terras, o Governo do Estado
precisará reconhecer a família que já está no lote e
priorizar os processos do Incra.
Outra notícia muito importante para Roraima, já
anunciamos aqui, foi a presença da Ministra Eleonora para a assinatura do termo de adesão de Roraima
ao programa Mulher Viver Sem Violência, do Governo
Federal. Criado para integrar os serviços públicos de
segurança, justiça, saúde, assistência social, acolhimento, abrigamento e orientação para o trabalho, emprego e renda dirigidos às mulheres, este programa
conta com o investimento de R$265 milhões, sendo
R$137,8 milhões em 2013 e R$ 127,2 milhões em 2014,
que serão aplicados na construção dos prédios, aquisição de equipamento, ampliação e na humanização
da atenção da saúde pública, da perícia para aperfeiçoamento da coleta de provas de crimes sexuais em
serviços de fronteira.
Mais um mecanismo disponível para atendimento
às mulheres em situação de violência, em meu Estado,
a Casa da Mulher Brasileira já dispõe de terreno e a
previsão é de que será inaugurada até junho de 2014.
A ação vem, sem sombra de dúvidas, dar mais
segurança às mulheres em situação de risco da violência de gênero; esse mal social e cultural, que coloca o
Brasil na 7ª posição, entre 84 países, em assassinatos
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de mulheres, conforme o Mapa da Violência divulgado
agora em 2012.
Eu queria também destacar aqui que o relatório
da CPMI, como já foi colocado, causou-nos vergonha
e indignação ao mostrar claramente a tolerância e a
omissão pelo Poder Público estadual diante da violência doméstica. Ali se revela uma a situação grave,
conforme apontou a CPMI, mostrando claramente essa
omissão em uma Unidade da Federal como a nossa,
que ocupa a 13ª posição no Mapa da Violência/2012,
com uma taxa de homicídio de 5 por 100 mil mulheres – uma média que está acima da nacional, que é
de 4,6 por grupo de 100 mil mulheres.
Boa Vista, nossa capital, como já disse outras
vezes aqui desta tribuna – e volto a repetir, porque é
importante destacar –, aparece na 18ª posição entre
as capitais mais violentas do País em homicídios de
mulheres, com uma taxa de 5,6 assassinatos para
cada grupo de 100 mil mulheres.
Felizmente, agora, com os benefícios garantidos
pelo Governo Federal, o meu Estado de Roraima vê
uma oportunidade, vê uma luz no fim do túnel para o
combate à violência contra a mulher.
A Casa da Mulher Brasileira, a ser construída em
nosso Estado, irá centralizar o atendimento dos órgãos
envolvidos na rede de proteção à mulher para atacar
de frente o ciclo de violência que tanto nos aflige.
Em Roraima, temos apenas a Delegacia de Atendimento à Mulher, uma casa-abrigo, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, a Defensoria Pública do
Estado e o Centro de Referência da Mulher que ofertam
esses serviços. Como se pode ver, é uma rede reduzida, que precisa ser fortalecida e ampliada.
Dessa forma, com a união dos esforços dos servidores desses órgãos e entidades, as vítimas da violência
doméstica e de gênero terão acesso imediato ao atendimento psicossocial oferecido por equipes de requalificação e capacitação das mulheres para a autonomia
econômica, autoestima e independência emocional.
Pensando também nas crianças que vivem em meio
à violência de gênero, a casa ainda disponibiliza uma
brinquedoteca voltada aos filhos das mulheres vítimas
de violência, porque, geralmente, a mulher leva o seu
filho, assim também como uma central de transportes.
Aliás, a primeira das duas unidades móveis destinadas ao atendimento às mulheres do campo e da
floresta de Roraima também foi entregue durante o
ato de assinatura do Termo de Adesão ao programa
Mulher, Viver Sem Violência. Essa unidade móvel vai
andar pelos Municípios do interior, pela área rural de
todo o nosso Estado, pelas comunidades indígenas,
pelas vicinais, acolhendo a mulher vítima de violência,
dando as orientações necessárias, fazendo com que
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ela busque um atendimento especializado para que
possa sair desse ciclo de violência que tanto atrapalha o bom andamento de sua família, a satisfação e a
felicidade de seus filhos.
Essa estrutura móvel está totalmente preparada
para circular em áreas remotas, estruturada com notebooks, roteador, pontos de internet, geradores de
energia, ar-condicionado e, ainda, com acessibilidade
para pessoas com deficiências. Os ônibus custaram o
valor unitário de R$550 mil.
Quero destacar, ainda, as ações do Governo Federal no combate à violência contra a mulher, que faz
parte do programa federal: o Estado terá um reforço no
atendimento às mulheres em situação de violência nas
fronteiras Brasil-Venezuela e Brasil-Guiana. O nosso
Estado tem fronteira dupla.
Lá em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela,
serão investidos R$440 mil com o objetivo de fortalecer
e expandir o Centro Binacional, criado em 2010 por
força de acordo bilateral assinado pelos governos do
Brasil e da Venezuela. Pacaraima terá R$440 mil para
os investimentos no Centro Binacional, que já existe
lá, para atender a mulher na fronteira.
Nos mesmos moldes, teremos outro núcleo, que
será instalado em Bonfim, na fronteira do Brasil com a
Guiana. Serão alocados R$500 mil para a reforma e a
aquisição de equipamentos e para o aperfeiçoamento
dos serviços de saúde.
Enfim, caros companheiros, caros Senadores,
em Roraima, nós percebemos forte investimento do
governo da Presidente Dilma no combate à violência
contra as mulheres. Temos que comemorar esses investimentos, essa preocupação do Governo Federal.
Ainda bem que temos, em nosso País, uma mulher no
comando da Nação, preocupada com aquelas mulheres que precisam de um atendimento especializado
do Estado brasileiro visando o combate a essa chaga
que tanto aflige a sociedade brasileira.
Temos de aqui destacar que a Lei Maria da Penha
ganhou grande visibilidade e responde por milhares de
denúncias feitas pelo Ligue 180, também implantado
pelo Governo Federal para socorrer mulheres em risco de morte.
Existem muitas críticas e muitos estudos em
relação à Lei Maria da Penha, mas essa lei é muito
importante. O que é necessário é implementá-la, é
dar condições a Estados e Municípios de implantarem definitivamente essa lei. Para isso, é preciso ter
recursos orçamentários para que a rede de proteção
social que está prevista na Lei Maria da Penha possa
ser implantada em todos os Municípios do nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
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Durante o discurso da Srª Angela Portela, o
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Muito bem, Senadora Angela Portela.
Agora, passamos a palavra a um Líder. Assim,
como Líder, o Senador Wellington Dias, o Senador
Romero Jucá... (Pausa.)
Senador Antonio Carlos Valadares.
E, depois de Antonio Carlos Valadares, falará o
Senador Luiz Henrique como orador inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ninguém desconhece, tanto nesta Casa como em todo o
Brasil, a situação vexatória do ponto de vista financeiro
vivenciada pelos Municípios brasileiros.
Em razão dessa crise que abarca todos os gestores municipais, entidades ligadas aos Municípios no
Estado de Sergipe resolveram, nessa segunda-feira,
tendo como recinto a Assembleia Legislativa em Aracaju, realizar uma mobilização que se transformou
também num verdadeiro seminário de debate dos interesses municipais. Essa mobilização ficou conhecida
como “Sergipe unido contra a crise nos Municípios”.
De fato, Sr. Presidente, os Municípios brasileiros,
depois da criação do Fundo de Participação, que ocorreu em 1967, talvez não tenham passado por uma situação tão caótica como aquela pela qual estão passando
atualmente. E têm razão os Municípios sergipanos que
se ombreiam aos Municípios brasileiros no combate
a essa crise, no encontro de uma solução consentânea com os interesses do povo brasileiro. Tratar mal
o Município significa penalizar a população, significa
colocar os serviços essenciais básicos em segundo
plano, como saúde, educação, infraestrutura.
Têm razão, como eu disse, os Municípios brasileiros quando resolvem organizar esse debate através
da Associação dos Municípios da Região Centro Sul
de Sergipe (Amurces), da Associação dos Municípios
da Barra do Cotinguiba e Vale do Japaratuba, como
também da Federação dos Municípios do Estado de
Sergipe, contando com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios.
Eu quero, mais uma vez, assim como já tive ocasião de me manifestar em mensagem aos Municípios
sergipanos, dar meu apoio, prestar minha solidariedade, evidenciar a importância dessa luta, registrar a
nossa preocupação de que uma solução tem de ser
encontrada o mais rápido possível, para resolver, de
uma vez por todas, esse fenômeno que é a quebradeira geral dos Municípios brasileiros. Para eles, são
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dadas responsabilidades, são entregues deveres e
despesas, sem a devida contrapartida da União, que
detém a maior fatia do bolo tributário, a maior participação na receita arrecadada no País.
Cria-se, vez por outra, um programa pelo Governo central, o programa é divulgado, o programa é
colocado para o conhecimento da opinião pública e da
sociedade, mas a responsabilidade pela condução última desse programa fica a cargo praticamente, única
e exclusivamente, dos Municípios brasileiros. Criam-se
postos de saúde, criam-se creches, criam-se os mais
variados programas que têm a maior repercussão no
Brasil, mas quem tem de arranjar dinheiro para dar
tudo certo, para a promoção do desenvolvimento social
do Brasil, são os Municípios, que já têm suas finanças
depauperadas e exauridas com a folha de pagamento,
com a responsabilidade com a saúde básica da população, com a responsabilidade com obras de infraestrutura, que não são feitas porque não dispõem de
recursos suficientes para tanto. Se não fosse a ajuda
dos Senadores, dos Deputados Federais e dos próprios governos estaduais, os Municípios não poderiam
realizar nem 30% daquilo que pregaram seus prefeitos
durante as campanhas eleitorais.
Hoje, Sr. Presidente, ser prefeito é, antes de tudo,
uma atitude de doação completa aos seus munícipes,
sem os efeitos que a sociedade espera dessa responsabilidade, porque os prefeitos não têm condições de
realizar tudo aquilo que pregaram durante o debate
eleitoral.
Quero registrar, Sr. Presidente, que se encontra
aqui ouvindo este pronunciamento o Prefeito de Salgado, Duílio Siqueira Ribeiro, do PSB de Sergipe, uma das
grandes lideranças do meu Estado, que, pessoalmente,
pode bem atestar as dificuldades que ele está vivendo
no seu Município, um dos maiores do Estado, com um
território grande, com muitos povoados. Ele está, sem
dúvida alguma, perdendo seus cabelos, ficando mais
velho, com os obstáculos que está encontrando para
realizar os objetivos a que se propôs quando da sua
candidatura a prefeito.
Então, ser prefeito não é apenas uma atitude de
doação, como eu falei, mas é um ato de coragem, porque um administrador municipal tem no seu encalço
esses problemas que mencionei, como a falta de recursos. O Ministério Público cobra ações por parte dos
prefeitos, e os prefeitos não podem dar conta dessas
ações. A CGU; a Câmara de Vereadores; a imprensa,
envolvendo imprensa escrita, televisão, rádio e os programas matinais, exigem dos prefeitos o cumprimento
das promessas, das plataformas pregadas durante a
campanha. Enfim, o prefeito é candidato a ser uma fi-
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gura impopular em seu Município diante desse quadro
que estamos vivenciando no Brasil.
Quero registrar também a presença neste plenário
de um dos maiores Vereadores do Estado de Sergipe, uma pessoa que defende na Câmara Municipal de
Aracaju o fortalecimento do municipalismo brasileiro
e que combate a discriminação e o preconceito contra os deficientes. É um lutador do Partido Socialista
Brasileiro em favor dos direitos sociais do cidadão e
da cidadã. Merece, portanto, nossas homenagens o
Vereador Lucas Aribé, pelo trabalho monumental que,
como Vereador, vem realizando na cidade de Aracajú.
O que os prefeitos municipais estão querendo?
Primeiro, querem dar cumprimento ao dever cívico de
bem administrar seus Municípios. Mas, com essa situação reinante, os prefeitos não estão dando conta de
suas responsabilidades. Muitos assumiram a prefeitura
pela primeira vez e estão vendo pessoalmente, estão
constatando pessoalmente o que não pensavam, ou
seja, a caótica situação financeira.
Muitos estão se arrependendo de ter entrado
na vida pública, porque sua figura de homem público
de bom conceito, que era apregoada na campanha
eleitoral, na realidade, em razão dessa conjuntura
desfavorável, está se tornando uma figura antipática,
menosprezada, rejeitada pela população.
Não é isso que nós queremos para os Municípios brasileiros. Queremos que alguém seja eleito, leve
para a prefeitura o seu programa de governo e possa
realizá-lo, como está realizando a Presidenta Dilma,
como realizou o Presidente Lula, como realizou Fernando Henrique Cardoso, como realizei como Governador, como estão realizando, como Governadores,
Marcelo Déda e Jackson Barreto, como está realizando a administração estadual em diversos Estados da
Federação brasileira.
Sr. Presidente, os prefeitos estão querendo respeito à sua atividade política, que é uma atividade política
sagrada, que merece o aplauso e o reconhecimento
de todos aqueles que militam na vida pública que defendem o municipalismo como base fundamental da
nossa Nação.
Prefeito, digo melhor, Município fraco é Brasil fraco. Há mais de 5,5 mil Municípios no Brasil. Fragilizar o
Município é fragilizar a sociedade brasileira, que passa a ser mal atendida, como está sendo, nos serviços
essenciais, como os de saúde, os de educação etc..
Tramita no Congresso Nacional, na Câmara dos
Deputados, Sr. Presidente, a PEC nº 39, de 2013, que
altera a redação do art. 159 da Constituição Federal
de 1988, aumentando em 2% o repasse para o Fundo
de Participação dos Municípios.
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Acho que essa proposta está em sintonia com
a realidade municipal do Brasil. Um aumento desse
percentual vai resolver, sem dúvida alguma.
Agora, em relação a essa proposta, eu gostaria
de registrar que, sendo aprovada pela Câmara dos
Deputados, vindo aqui para o Senado, apresentarei
uma emenda fazendo uma exigência: com esse dinheiro, que o prefeito não possa aumentar a sua folha de
pagamento, não possa criar mais cargos em comissão, não possa inchar a Administração Pública com
funcionários, muitos dos quais nada fazem em favor
do Município. É a história dos freios e contrapesos, ou
então, é dando que se recebe.
A Nação dá aos prefeitos o aumento do fundo de
participação, mas exige uma contrapartida, e a contrapartida é a prestação de um bom serviço público à
comunidade. É isso que a sociedade quer dos prefeitos municipais.
Sou favorável ao acolhimento também da Emenda
nº 3 à PEC nº 17, que altera o art. 132 da Constituição
Federal, criando a carreira de Estado de procurador
municipal.
É claro! Eu acho que para tudo tem que haver um
limite. Nem todo Município pode ter procurador. Tudo
tem que ter o seu limite.
Ali está o Senador Humberto, dando suas opiniões e rindo de algumas coisas pelas quais os prefeitos
estão passando, mas não achando nada engraçadas
as dificuldades por que eles estão passando. Tenho
certeza de que ele apoia que haja freio na contratação de cargos em comissão. Por isso é que ele riu. E
com razão.
Também os prefeitos pedem um efetivo protagonismo e participação dessa confederação, ou seja,
da Confederação Nacional dos Municípios. Que seja
convidada a debater, no âmbito do Congresso Nacional, em todas as instâncias, temas pertinentes aos
Municípios, tais como o Plano Nacional de Educação,
a reformulação da Lei nº 8.663, de 93, a abrangência
de imposto sobre serviço de qualquer natureza; em
especial, debates que envolvam o Pacto Federativo.
Então, Sr. Presidente, não há coisa que mais se
fale neste Congresso Nacional do que em reforma política. Depois, Pacto Federativo. E nada acontece. Por
quê? Porque no Pacto Federativo estão embutidos os
interesses dos Estados, dos Municípios e da própria
União. Falar em Pacto Federativo significa também fazer
uma distribuição equitativa dos recursos entre os entes
federados, o que significa fazer uma reforma tributária;
significa dar uma maior justiça tributária, oferecer uma
maior justiça tributária, distributiva, aos Municípios do
Brasil. E isso impõe renúncias da União, dos Estados
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e dos próprios Municípios. Por isso é que é muito difícil
acontecer uma reforma tributária no Brasil.
Sr. Presidente, quando se fala em Assembleia
Nacional Constituinte, parece um pecado! Como foi
Dilma quem lançou, parece um pecado. Mas, em situações como essa, de crise institucional nos Municípios
brasileiros, se o Congresso não fizer – e não vai fazer
– a reforma tributária, só uma Assembleia Nacional
Constituinte. E aí seríamos capazes de fazer a reforma
tão desejada em todo o nosso País.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Terminando no tempo regimental, Sr. Presidente, eu queria, então, aproveitar o
ensejo para cumprimentar os prefeitos de todo o Brasil
e, especialmente, os do meu Estado, Sergipe, por essa
reunião, que demonstra o espírito combativo, altaneiro,
justo e democrático do povo de Sergipe em favor dos
Municípios brasileiros, em favor da melhoria da ação
dos gestores municipais e da conquista de um novo
tempo para o municipalismo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Antonio Carlos Valadares.
Conforme entendimento, o Senador Flexa Ribeiro, que seria o orador inscrito, cedeu o tempo, por
permuta, ao Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB
– SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupei esta tribuna no dia 3 de outubro para relatar sobre
a pesquisa que é feita anualmente pela Times Higher
Education a respeito do desempenho das universidades do Planeta.
Naquela época, naquele dia, salientei que nenhuma universidade brasileira estava elencada entre as
200 melhores universidades do mundo e a que melhor
se classificara era a Universidade de São Paulo, que
ocupava o 158º lugar e caiu para 226º.
Naquela ocasião, Sr. Presidente, mencionei que
o Senador Cristovam Buarque e eu, como Relator e
Presidente da Comissão recém-criada o Senado no
Futuro, iríamos, como vamos, no próximo dia 29, realizar uma audiência pública para conhecer as razões
desse descompasso acadêmico, desse descompassado entre um País que é capaz de construir a sexta
ou a sétima economia do mundo e não é capaz de ter
uma universidade geradora de avanços científicos, de
avanços tecnológicos, de inovações, de criatividade,
de capacidade de promover o desenvolvimento através
da geração de conhecimento.
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Recebi, Sr. Presidente, uma resposta de um grande educador, o Prof. Neri dos Santos, que é titular do
Departamento de Engenharia do Conhecimento da
Universidade Federal de Santa Catarina. Do ilustre
professor, professor emérito, pós-doutorado na França, recebi uma diagnose da universidade brasileira.
S. Exª elenca as principais razões pelas quais
nós não conseguimos compatibilizar excelência acadêmica com a grandeza econômica do nosso País.
Diz o Prof. Neri dos Santos que a primeira razão para
as dificuldades do crescimento das universidades brasileiras está na sua estrutura burocrática, que faz os
pesquisadores gastarem mais tempo para viabilizar
meios do que realmente fazer pesquisas.
Então, esse é elencado como o primeiro óbice.
O pesquisador tem que sair do seu laboratório para
buscar recursos, apoio financeiro para suas pesquisas.
[Segundo] falta uma política de avaliação de
desempenho consistente, que estimule e promova o mérito acadêmico e seja requisito para
a progressão na carreira; nosso atual plano de
carreira, aprovado no Congresso em 2012,
resultou de uma negociação entre técnicos
despreparados [diz o Professor Neri] do governo e profissionais do sindicalismo universitário; os primeiros com metas puramente
quantitativas, preocupados, sobretudo, com o
número de profissionais de nível superior que
formamos anualmente; os segundos com preocupações predominantemente corporativas;
o resultado foi uma carreira sobre degraus de
tempo de serviço, que poderia ter sido evitado
caso carreira e critérios de progressão fossem
inseridos dentro de uma política de Estado (e
não de governos) como um tema para ser tratado por quem de direito: as nossas lideranças
acadêmicas.
Então, a segunda dificuldade, o segundo estorvo, o segundo nó, o segundo problema que dificulta
a excelência universitária no nosso País é o baixo nível de mérito acadêmico na execução das atividades
universitárias.
[Terceiro] o processo de escolha de dirigentes,
que deveria garantir gestores com um conhecimento profundo da atividade acadêmica no
país e no exterior, visão da universidade como
centro de geração de ciência, tecnologia e formação de recursos humanos qualificados, o
que constitui a grande missão social da universidade; neste sentido, seria saudável suprimir a eleição direta para Reitor e implementar
a universal prática de colégio eleitoral, com
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membros que representem o melhor extrato
acadêmico da universidade.
A quarta razão para o baixo desempenho do
ensino superior, segundo o Prof. Neri dos Santos é o
“aumento da interação da universidade com o setor
produtivo”. Ou seja, ele propõe um aumento da interação, entendendo que é baixa a interação da universidade com o setor produtivo, visando à captação
de recursos, por meio da conversão da pesquisa em
produtos e processos para aumento da produtividade
e da competitividade do setor industrial; isto se choca
com uma visão estreita que rejeita qualquer interação
da universidade com a economia real.
Então, a quarta razão pela qual o Prof. Neri entende que a nossa universidade é mal avaliada, interna
e externamente, é a pouca integração de ensino, pesquisa e extensão, inclusive com aquilo que a Embraco
fez com o Departamento de Mecânica da Universidade
Federal: a construção de laboratórios industriais, de
pesquisa industrial, dentro do campus universitário.
É o que fizeram as universidades da Califórnia e que
resultou na constituição do Vale do Silício e de todo o
desenvolvimento de informática, de microeletrônica,
de novos materiais, de todo o desenvolvimento de micromecânica e da mecânica de precisão. Decorreram
daquele processo.
A quinta razão invocada pelo Prof. Neri é uma
constatação óbvia. Há necessidade de se ampliarem
os investimentos em
educação pública fundamental e média, evitando-se com isto a necessidade do recurso
à política de cotas de acesso à universidade
pública; a universidade é uma instituição intrinsecamente meritocrática e não pode ser
usada para resolver problemas resultantes
de políticas de baixa capacitação do ensino
primário e médio.
Por último, o Prof. Neri propõe “uma política de
salários que dignifique a carreira e a vida pessoal do
professor, da pré-escola à pós-graduação”.
É uma diagnose. Evidentemente que a diagnose
de um professor experiente, bem formado, aqui e no
exterior, mas é uma primeira resposta que levarei para
a audiência pública que teremos da Comissão O Senado no Futuro, com o objetivo de buscar caminhos para
que este País possa figurar dentre as nações que são
capazes de produzir conhecimento, que são capazes
de produzir inovações, que são capazes de resolves
seus problemas sociais e econômicos por uma intensa atividade, por uma profícua atividade de pesquisa
científica e tecnológica.
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Volto ao assunto que me trouxe a esta tribuna no
dia 3 de outubro deste ano. Tenho certeza de que o
Ministro Aloizio Mercadante está atento a essas questões, está buscando, na sua exitosa gestão, avançar
na solução desses problemas.
E faço daqui desta tribuna um apelo a todos os
Senadores e à sociedade brasileira, para que tomemos
esta questão do desenvolvimento científico, tecnológico e do conhecimento, que é a base da prosperidade
nacional, como tema prioritário em todas as pautas a
serem observadas.
Agradeço, Sr. Presidente, e peço escusas se ultrapassei meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Não, ficou dentro do tempo, Senador Luiz Henrique.
Pela Liderança do PSDB, fala o Senador Flexa
Ribeiro. Em seguida, Humberto Costa. No princípio,
um Líder e um orador.
Em seguida, Senador Humberto Costa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores,
assomo à tribuna esta noite para tratar de dois assuntos. O primeiro deles, para denunciar ao povo brasileiro mais um engodo, mais uma falta de verdade do
Governo da Presidenta Dilma para com o Congresso
Nacional, Senador Jorge Viana.
No mês de setembro, o Congresso Nacional se
reuniu para tratar de vetos. Naquela altura, um veto
em que havia quase concordância para derrubar era
o veto que a Presidenta Dilma impôs ao Projeto de Lei
Complementar nº 200, de 2012, que acabava com a
cobrança dos 10% de multa adicional ao trabalhador
demitido sem justa causa, multa essa que havia sido
acrescentada no passado para pagar uma dívida em
função de tentativas para acabar com a inflação.
Mas, àquela altura, Presidente Paim, a Presidenta Dilma, em seu veto, encaminhado ao Presidente
do Senado Federal, dizia que vetava o Projeto de Lei
Complementar nº 200, de 2012, porque, ouvidos os
Ministérios do Trabalho e Emprego, do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Fazenda, manifestaram-se
pelo veto ao Projeto de Lei Complementar, conforme
as seguintes razões:
A extinção da cobrança da contribuição social geraria um impacto superior a
R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais)
por ano nas contas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, contudo a proposta não está acompanhada das estimativas de
impacto orçamentário-financeiro e da indicação das devidas medidas compensatórias,
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em contrariedade à Lei de Responsabilidade
Fiscal. A sanção do texto levaria à redução de
investimentos em importantes programas sociais e em ações estratégicas de infraestrutura,
notadamente naquelas realizadas por meio do
Fundo de Investimento do (...) FGTS. Particularmente, a medida impactaria o desenvolvimento do Programa Minha Casa Minha Vida.
Na mesma linha, o repórter da Agência Brasil,
Paulo Victor Chagas, naquele dia, 10 de setembro de
2013, comentava e colocava em seu texto declarações
da Ministra Ideli e da Ministra Miriam Belchior.
O principal argumento do governo para defender a manutenção do veto é financeiro. A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti,
disse que “a retirada desse recurso de forma
abrupta causaria impacto nas contas do governo, na política de geração de emprego, de
benefício para a população”. Segundo ela, a
receita do governo com a multa está em torno
de R$ 3,5 bilhões.
(...) a ministra reforçou a posição do governo
de que a eventual ausência desses recursos
poderá prejudicar recursos do Minha Casa,
Minha Vida, programa do governo que facilita
a aquisição da casa própria para pessoas de
baixa renda.
A Ministra Miriam Belchior fez a apresentação
dos dados aqui, e, segundo ela:
caso o governo não cobre mais a multa, os
beneficiários do programa e trabalhadores da
construção civil ficariam prejudicados. “Não
poderíamos manter o mesmo ritmo de construções de milhões de unidades (...), como estão sendo feitas. Isto acarretaria também uma
diminuição de emprego, já que normalmente
cada unidade habitacional do Minha Casa,
Minha Vida gera quatro empregos”.
Ora, Senador Paulo Paim, Senador Jorge Viana,
é importante que a população brasileira tome conhecimento disso. Estou relembrando fatos que foram
objeto do veto da Presidenta Dilma a esse projeto de
lei complementar e declarações de duas Ministras de
Estado, a Ministra Ideli Salvatti e a Ministra Miriam
Belchior, levando os Parlamentares, naquela noite da
sessão do Congresso, a raciocinarem de forma equivocada. Mas o Governo sabia o que estava dizendo,
sabia que era uma inverdade o que estava sendo dito
com relação à extinção do adicional de 10% sobre o
valor da multa a ser pago na demissão sem justa causa.
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Hoje, a verdade vem à tona. Mesmo que tardia, vem
aflorando a verdade.
O jornal Valor Econômico de hoje, quarta-feira,
dia 30 de outubro de 2013, traz uma matéria, Senador
Paulo Paim, que eu pediria a V. Exª que reproduzisse
na íntegra. A manchete da matéria é: “Fazenda fecha
acordo para pagar dívida de R$ 4, 5 bilhões com FGTS”.
A repórter é Edna Simão.
Diz a matéria:
O Ministério da Fazenda fechou um acordo
com o conselho curador do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) para pagamento
gradual de dívida de R$4,5 bilhões referente
à retenção pelo Tesouro Nacional da multa
adicional de 10% cobrada do empregador no
caso de demissão sem justa causa.
Pasmem, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Pasmem. O Governo da Ministra
Ideli, da Ministra Miriam Belchior e da Presidenta Dilma disse uma inverdade, faltou com a verdade para
o Congresso Nacional, naquela sessão de avaliação
dos vetos, dizendo que se o veto não fosse mantido
nós teríamos uma perda de recursos para o Programa
Minha Casa, Minha Vida.
Ora, agora, vem a verdade à tona. O Governo
deve ao FGTS, ao Fundo de Garantia, R$4,5 bilhões
referentes à retenção dessa multa. Ou seja, a multa
não está entrando no Fundo de Garantia. A multa,
como diz a matéria, está sendo utilizada. Continuando a matéria, a jornalista Edna Simão diz o seguinte:
Desde março do ano passado [quer dizer, não é
de hoje, mas do ano passado, 2012], o dinheiro
não é repassado ao FGTS para ser utilizado
pelo governo no cumprimento da metade de
superávit primário.
Como sempre, mais uma vez, há falsidade do
Governo da Presidenta Dilma. Ou seja, o recurso dos
10% adicionais da multa pela demissão sem justa causa
do trabalhador, que deveria ir para o FGTS, o Fundo
de Garantia, não estava e não está sendo repassado,
desde março de 2012, para o Fundo. Então, não acabaria com o Programa Minha Casa, Minha Vida, não
diminuiria, como foi dito pelas Ministras, como foi dito
pela própria Presidenta Dilma ao vetar a lei.
Ainda a matéria:
Pelo cronograma de pagamento, aprovado
ontem [dia 29 de outubro] pelo conselho curador do FGTS, de abril a dezembro de 2014
[só ano que vem] serão repassados R$100
milhões ao fundo. Ou seja, dos R$4,5 bilhões
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devidos, apenas R$900 milhões serão quitados no próximo ano.
Em 2014 – pasmem, senhores e senhoras! –, dos
R$4,5 bilhões que o Governo Federal deve ao FGTS,
ao fundo garantidor, só serão repassados R$900 milhões em 2014.
Diz a matéria, ainda: “Para 2015, segundo o Ministro do Trabalho, Manoel Dias, será adotado um novo
critério para pagamento.”
Ou seja, não se sabe qual será, Senador Jorge
Viana, esse critério para pagar esses valores que estão
sendo indevidamente utilizados pelo Governo Federal
para efeito de superávit primário.
Eu peço, Senador Paulo Paim, que V. Exª mande
inserir, na íntegra, a matéria do jornal Valor Econômico que mostra mais uma vez que, lamentavelmente,
o Governo falta com a verdade para com o Congresso Nacional.
Para finalizar, pelo menos, eu quero aqui festejar.
Lamentei a falta de compromisso do Governo Federal
para com os parlamentares, levando a um raciocínio
incorreto com relação ao veto que acabava com o pagamento dos 10% adicionais da multa pelo empregador
pela demissão sem justa causa dos seus funcionários,
mas quero aqui festejar e propor, segundo o art. 222
do Regimento Interno, Senador Paulo Paim, que seja
consignado, nos Anais do Senado Federal, voto de
aplauso pelos 50 anos de fundação da Filarmônica
Municipal Professor José Agostinho, no Município de
Santarém, Estado do Pará.
Requeiro, ademais, que o voto de aplauso seja
levado ao conhecimento do Prefeito Municipal de Santarém, Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon,
aos vereadores da Câmara Municipal de Santarém e
ao Diretor da Filarmônica, Maestro João Paulo Santos Fonseca.
A Filarmônica, fundada em 1963 pelos irmãos
Wilson Fonseca, conhecido por Isoca, e Wilde Fonseca, conhecido por Dororó, é considerada patrimônio
cultural da Pérola do Tapajós, como é conhecida a cidade de Santarém, em meu querido Estado do Pará.
A Câmara Municipal de Santarém realizou, na
terça-feira, dia 29 de outubro, sessão especial em justa
homenagem ao meio século de existência da orquestra, que tanto orgulha a população de Santarém, no
Estado do Pará.
A denominação oficial de Filarmônica, que nasceu
com o nome de Banda Professor José Agostinho, decorreu de lei municipal, e a orquestra, desde o ano de
1978, integra a estrutura organizacional da prefeitura.
Não posso deixar de registrar que a Filarmônica
nasceu da musicalidade da família Fonseca, representada pelos fundadores Maestro Isoca e Dororó,
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filhos de José Agostinho da Fonseca, que dá nome à
orquestra, com a colaboração dos sargentos João de
Deus Damasceno e Raimundo Bittencourt, já falecidos.
Atualmente, a orquestra é um ícone da cultura
santarena e – por que não dizer? – da cultura paraense, com reconhecimento internacional pela qualidade
do trabalho e pela importância cultural e artística na
formação dos jovens da região.
Eram essas as notícias que eu queria trazer: uma
lamentando, mais uma vez, a forma equivocada pela
qual o Governo Federal defende suas propostas junto ao Congresso Nacional; e a outra, por último, para
festejar os 50 anos da Filarmônica Municipal Professor
José Agostinho, do Município de Santarém, no meu
Estado do Pará.
Muito obrigado, Presidente Paim.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
FAZENDA FECHA ACORDO PARA PAGAR DÍVIDA
DE R$4, 5 BILHÕES COM FGTS
– Valor Econômico – Brasil
Edba Simão – De Brasília
30/10/2013
O Ministério da Fazenda fechou um acordo com
o conselho curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) para pagamento gradual de dívida
de R$ 4,5 bilhões referente à retenção pelo Tesouro
Nacional da multa adicional de 10% cobrada do empregador no caso de demissão sem justa causa. Desde
março do ano passado, o dinheiro não é repassado ao
FGTS para ser utilizado pelo governo no cumprimento
da metade de superávit primário.
Pelo cronograma de pagamento, aprovado ontem
pelo conselho curador do FGTS, de abril a dezembro
de 2014 serão repassados R$ 100 milhões ao fundo.
Ou seja, dos R$ 4,5 bilhões devidos, apenas R$ 900
milhões serão quitados no próximo ano. Para 2015,
segundo o ministro do Trabalho, Manoel Dias, será
adotado um novo critério para pagamento. ‘Em 2014
vamos discutir como será a devolução de recursos
para o fundo em 2015’, acrescentando que a ideia é
definir uma regra que estabeleça um retorno mais rápido desse dinheiro para o FGTS.
A dívida total do Tesouro para com o FGTS já
chega a R$ 9 bilhões, se incluída parte dos descontos
concedidos pelo programa Minha Casa, Minha Vida,
que deveria ser bancada pelo governo. Pelas regras
do programa, o FGTS é responsável por 82,5% dos
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subsídios e o Tesouro por 17,5%. Atualmente, o fundo
está pagando integralmente os descontos. Nesse caso,
o governo tem feito repasses esporádicos para o fundo.
Além disso, o conselho aprovou o orçamento para
investimentos em habitação, saneamento básico, infraestrutura e para recuperação de áreas degradadas
para o próximo ano. O orçamento total será de R$ 72,6
bilhões, o que representa aumento de 2,2% em relação aos R$ 71,1 bilhões autorizados para este ano,
já incluindo as suplementações. Para 2015, o FGTS
definiu recursos da ordem de R$ 72,6 bilhões, e para
2016 e 2017, R$ 73,7 bilhões.
Do total de R$ 72,6 bilhões para 2014, R$ 57,8
bilhões serão destinados para habitação, valor ligeiramente inferior aos R$ 58,9 bilhões definidos para 2013.
Mas os valores poderão ser alterados no decorrer do
próximo ano. Em maio, o conselho, como em todos os
anos, fará uma avaliação sobre a aplicação de recursos. No que diz respeito aos subsídios para ajudar a
população de menor renda a realizar o sonho da casa
própria, serão destinados R$ 8,9 bilhões, o mesmo
montante estabelecido para 2013. Desse total, R$ 6
bilhões serão liberados para concessão de desconto
nos imóveis do Minha Casa, Minha Vida.
Para o saneamento básico, foi mantida a previsão de recursos deste para ano para 2014. Estão
reservados R$ 5,2 bilhões para essa finalidade. Para
a investimentos em mobilidade urbana, foram aprovados R$ 8 bilhões para 2014, R$ 1 bilhão a mais que a
previsão para este ano.
Também foi apresentado na reunião do conselho
do FGTS levantamento que mostra que 1.133 trabalhadores foram contratados de forma irregular no setor
de habitação por empresas que operam com recursos
do fundo. A maioria dessas companhias atuam com o
Minha Casa, Minha Vida. No primeiro semestre, foram
assinados contratos para execução de 807 empreendimentos de habitação por 480 empresas. Desse universo, foram fiscalizadas 560 obras de 156 empresas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido na forma do
Regimento. O requerimento está sobre a mesa.
Enfim, o Senador Humberto Costa, como orador
inscrito, está convidado a ir à tribuna.
Enquanto V. Exª vai à tribuna, fazemos uma rápida leitura.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.268, DE 2013
Requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos
anais do Senado, Voto de Aplauso pelos 50 anos de
fundação da Filarmônica Municipal “Professor José
Agostinho”, do Município de Santarém, Estado do Pará.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento do Prefeito Municipal de Santarém, Alexandre Raimundo de Vasconcelos Wanghon,
e ao Diretor da Filarmônica, Maestro João Paulo Santos Fonseca.
Justificação
A Filarmônica, fundada em 1963 pelos irmãos
Wilson (Isoca) e Wilde (Dororó) Fonseca, é considerada patrimônio cultural da Pérola do Tapajós, como
é conhecida a cidade de Santarém, em meu querido
Estado do Pará. A Câmara Municipal de Santarém realizou, na terça-feira dia 29 de outubro, sessão especial
em justa homenagem ao meio século de existência da
orquestra que tanto orgulha a população de Santarém
e do Estado do Pará.
A denominação oficial de Filarmônica – que nasceu com o nome de “Banda Prof. José Agostinho” – decorreu de Lei Municipal e a orquestra, desde o ano de
1978, integra a estrutura organizacional da Prefeitura.
Não posso deixar de registrar que a Filarmônica
nasceu da musicalidade da família Fonseca, representada pelos fundadores, Maestros Isoca e Dororó,
filhos de José Agostinho da Fonseca, que dá nome à
orquestra, com a colaboração dos sargentos João de
Deus Damasceno e Raimundo Bittencourt, já falecidos.
Atualmente, a orquestra, é um ícone da cultura
santarena, com reconhecimento internacional, pela
qualidade do trabalho e pela importância cultural e
artística na formação dos jovens da região.
Peço o apoio de meus pares.
Sala das Sessões, de 2013. – Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Plenário o recebimento, no dia 25 de outubro do corrente,
da Mensagem n° 127, de 2013-CN (n° 470, de 2013,
na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da
República, que encaminha ao Congresso Nacional as
razões do Veto Parcial n° 45, de 2013, aposto ao Projeto de Lei de Conversão n° 25, de 2013 (oriundo da
Medida Provisória n° 619, de 2013).
São as seguintes a Mensagem e as razões
de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Nos termos do arts. 10-A e 104 do
Regimento Comum do Congresso Nacional, este com
a redação dada pela Resolução nº 1, de 2013-CN, e
da Resolução nº 1, de 2012-CN, fica assim constituída
a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:
Veto Parcial nº 45, de 2013 (PLV 25/2013)
Senadores
Sérgio Souza (Bloco Maioria – PMDB/PR) –
Relator revisor da Medida Provisória
Vanessa Grazziotin (Bloco Apoio ao Governo –
PCdoB/AM)
Wilder Morais (Bloco Minoria – DEM/GO)
Eduardo Lopes (Bloco União e Força – PRB/RJ)
Vicentinho Alves (SDD/TO)
Deputados
José Guimarães (PT/CE)
Manoel Junior (PMDB/PB)
Otavio Leite (PSDB/RJ)
Lira Maia (DEM/PA)
Guilherme Campos (PSD/SP)
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A Comissão Mista deverá apresentar o relatório
sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art.
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.
O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constituição Federal e no art. 104 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, este com a redação dada pela
Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 23 de
novembro de 2013.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores
da TV Senado, antes de iniciar meu pronunciamento,
queria aqui fazer um ato de justiça.
Ontem eu ocupei a tribuna, falei do Programa
Mais Médicos, e aqui ressaltei o importante trabalho
desenvolvido pelo Relator, Deputado Federal Rogério
Carvalho, de Sergipe; o trabalho do Ministro Alexandre
Padilha; e, por uma falha, esqueci de me referir ao trabalho sério e importante que foi feito pelo Relator substituto, Senador Mozarildo Cavalcanti; pelo Presidente
da Comissão Mista, Senador João Alberto; e também
pelo Vice-Presidente, o Deputado Francisco Escórcio.
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Então, quero não só me penitenciar, mas também
fazer justiça neste momento.
Ouço o Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/
PSOL – AP) – V. Exª está iniciando, mas me permita, já
no início do seu pronunciamento, solicitar-lhe um aparte, primeiro para cumprimentá-lo pelo engajamento na
pauta, no Programa Mais Médicos, V. Exª que foi Ministro da Saúde. Sei que essa pauta, essa agenda é algo
que V. Exª se engajou como Senador, e é algo a que V.
Exª se dedicou como Ministro. Sei o quanto V. Exª se
dedicou a essa causa e quanto V. Exª está feliz com a
realização. E me permita dividir essa realização sua,
dividir com V. Exª essa realização. Esta semana, para
ser mais exato, nesta segunda-feira... Na semana que
terminou e na semana que iniciou, no meu Estado do
Amapá, foi uma síntese dialética de tristeza e alegria.
Tristeza porque o mês de outubro que termina foi um
mês difícil para o Amapá de tragédias. Tivemos um
naufrágio, e o mês terminou com um terrível incêndio
na capital Macapá, com quase 380 famílias desabrigadas. Mas de alegria porque eu prolonguei a minha
estada em Macapá para, na segunda-feira, receber o
grupo de médicos cubanos, o primeiro grupo de médicos cubanos que lá chegou. Foi um grupo de 32 médicos cubanos que para lá foram. Trinta e dois médicos:
20 vão ficar na capital Macapá – é o primeiro grupo
que lá chega, 20 vão ficar na capital Macapá –, e 12
vão para o interior, sendo que 2 irão para as aldeias
indígenas, e os 10 vão para os demais Municípios. Foi
com um misto de emoção enorme que eu, o Prefeito
da capital – que é do meu partido, V. Exª sabe disso –
e o Governador do Estado os recebemos. Recebi com
emoção enorme, recebemos ao som de marabaixo,
que é nossa manifestação cultural. Eu estava com uma
emoção tão grande, com uma felicidade tão grande,
que lá tomei, e eu não bebo, mas abri uma exceção,
um gole de gengibirra – Jorge Viana sabe o que é –,
naquele momento, para brindar. Veja, a rede pública da
capital do Estado do Amapá, Macapá, tem 20 médicos
contratados. Chegarão lá 20 médicos. Significa que vai
dobrar a rede pública do Município. O Secretário Municipal de Saúde, ao indagar a um dos médicos do Programa que estava chegando sobre plantão, a resposta
que recebeu foi a seguinte: “Plantão? Não existe isso.
Nós viemos aqui para trabalhar integralmente e nos
dedicar”. Falo isso com um misto de enorme emoção.
Estou convencido de que vamos, de fato, universalizar,
na capital do meu Estado, e oxalá em todo Estado, o
atendimento de saúde pública. É lógico, nós dissemos
isto aqui no debate do Mais Médicos: não é tudo, falta
muito ainda, mas é um primeiro passo. E, só o fato de
haver um médico para atender o cidadão – o senhor
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é médico, sabe disso –, sabemos o passo civilizatório
que isso significa. Desculpe-me por me estender, mas
não poderia deixar de, no início do pronunciamento de
V. Exª, dar este testemunho do que representaram os
passos de V. Exª e de compartilhar com V. Exª o que
representou, para o meu Estado, a chegada desse grupo de médicos esta semana. Ressalto ainda que estou
confiante. O meu Estado é o Estado da Federação que
tem o menor índice de atendimento de médicos do
País, o segundo menor índice, mas tenho confiança e
esperança no que vai representar esse Programa para
o meu Estado e o que vai representar para o Brasil.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Agradeço a V. Exª o aparte, incorporo-o
integralmente. Também fiquei extremamente emocionado quando, no domingo, tive oportunidade de receber 150 médicas e médicos cubanos que foram para
o meu Estado, e, sem dúvida, esse Programa vai ser
um grande sucesso.
Mas hoje eu quero falar de um outro programa
de muito sucesso, de mais uma política pública dos
governos do PT que promoveram inclusão social, que
promoveram mais igualdade, que promoveram uma
revolução em nosso País.
Hoje pela manhã, também fiquei muito emocionado ao participar da cerimônia de comemoração de 10
anos do Bolsa Família. Vários companheiros e companheiras do Senado e da Câmara lá estavam. Eu acho
que foram poucas e poucos os que conseguiram segurar as lágrimas diante daquele espetáculo. Eu muito
especialmente, porque era Ministro do Governo Lula
na área da saúde, e a construção do desenho do Bolsa Família foi algo de que participei muito diretamente.
E confesso a V. Exª, Senador Jorge Viana, que
tinha muitas dúvidas se o Bolsa Família seria capaz de
fazer a revolução que fez. Mas, pouco tempo depois,
vi os impactos que ele promovia, e hoje, sem dúvida,
foi um dia de verdadeira catarse para todos nós que
apostamos as nossas vida nesse projeto de construção
de uma sociedade melhor em nosso País.
O Bolsa Família é um instrumento importante
nesse sentido, ele que é o maior programa de transferência de renda do mundo, reconhecido pela ONU,
reconhecido por vários organismos internacionais. E,
acima de tudo, reconhecido pela experiência que o
povo brasileiro viveu e continua vivendo.
Uma década já é tempo suficiente para testar o
sucesso desse programa, que tem por objetivo ampliar
a cidadania, promover a inclusão social e a superação
da miséria.
Isso tudo, pasmem – foi várias vezes repetido
hoje pelo Presidente Lula, pela Presidenta Dilma, pela
Ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello
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–, ao custo de R$24 bilhões. Ou seja, menos de meio
por cento do PIB deste País.
E o Presidente Lula foi muito feliz ao dizer que
esse recurso tão pequeno é capaz de produzir muito
mais investimento, desenvolvimento, crescimento e,
acima de tudo, equidade do que bilhões e bilhões que
são às vezes gastos em empréstimos a empresas, em
ganhos bancários.
Atualmente, esse programa atende a 14 milhões
de famílias, 50 milhões de pessoas, um quarto da população brasileira. É um programa que tem uma característica que também foi muito ressaltada pela Ministra
Tereza Campello: a sua simplicidade.
O programa tem três eixos. O eixo da transferência
de renda, que tem o papel de resgatar o cidadão marginalizado, que vive na extrema pobreza, dando a ele
um alívio imediato e uma maior condição de inclusão
social, o eixo das condicionalidades, especialmente na
área de saúde e de educação, que permitiram resultados importantíssimos, que vou referir daqui a pouco, e
o eixo das ações e programas complementares, que
permitem que os beneficiários possam superar essa
situação e passar a viver a partir do seu próprio trabalho, a partir da sua própria iniciativa. Portanto, é um
plano extremamente bem articulado.
A Organização das Nações Unidas elogiou esse
programa do Governo brasileiro mais de uma vez. Dizia
que é porque transfere renda aos mais pobres, condiciona esse benefício a exigências simples, mas que
garantem um futuro melhor para as crianças das famílias beneficiárias, entre elas as de frequência mínima
de 85% na escola para os filhos entre 6 e 15 anos e
de cumprimento do calendário de vacinações.
Na primeira quinzena deste mês, eu tive a oportunidade de aqui registrar, desta tribuna, mais um reconhecimento dessa iniciativa.
A Associação Internacional de Seguridade Social,
fundada na Suíça há 86 anos – instituição atestada por
157 países e 330 organizações não governamentais do
mundo inteiro –, concedeu seu maior prêmio ao Bolsa
Família. O programa foi julgado como experiência excepcional e pioneira na redução da pobreza.
E lá, hoje, estava o seu diretor geral, que fez também um discurso emocionante para todos que estavam
lá, reconhecendo que, quando a vontade política se
expressa, não há limite para se poder fazer melhorar
a vida das pessoas.
Recente estudo do Ipea sobre o impacto da iniciativa na economia revela que, se fosse extinto o
Bolsa Família, a pobreza no Brasil passaria de 3,6%
para 4,9%.
A própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, declarou, em um dos seus informes mundiais,
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a importância do Bolsa Família. E vejam que coisa
interessante: dizia-se que o Bolsa Família era uma
esmola, que não contribuía com a atividade produtiva, e vem da Organização Internacional do Trabalho
o reconhecimento de que o Bolsa Família reduziu a
quantidade de crianças que trabalhavam no campo e
na cidade. Ou seja, o trabalho infantil foi reduzido pela
adoção do Bolsa Família.
Não foi por acaso que países como México, Venezuela, Bolívia, Equador, Peru e outros da America
Latina implantaram programas semelhantes. Por recomendação da ONU, o programa também foi aplicado
na África do Sul, em Gana, no Egito, na Turquia, no
Paquistão, na Indonésia e em Bangladesh.
Esse programa avançou e evoluiu. Em 2011, por
determinação da Presidenta Dilma Rousseff, o Governo Federal assumiu o compromisso de que nenhum
brasileiro viveria com renda abaixo de R$70,00 por
mês, compondo, assim, o Plano Brasil sem Miséria,
que fez com que o benefício médio do Bolsa Família
passasse de R$107,00 para R$206,00, um aumento
expressivo, acima da própria inflação que vigorou de
2003 até agora.
O próprio Ipea demonstrou também que o investimento de R$1,00 no Bolsa Família consegue reproduzir-se em atividade econômica capaz de gerar R$1,78
para o Produto Interno Bruto do nosso País. O Bolsa
Família, portanto, é uma transferência fortemente progressiva e bem localizada nos pobres.
O Bolsa Família respondeu, no período que vai
de 2001 a 2011, por 15% a 20% da redução da desigualdade de renda domiciliar per capita no Brasil.
Mas os reflexos se deram também na saúde. As
gestantes se alimentam melhor. Assim, as crianças
que nascem já não têm a mesma ocorrência de baixo
peso como ocorria anteriormente. O número de partos
prematuros diminuiu, a mortalidade infantil por diarreia caiu 46% e a redução das mortes causadas por
desnutrição das crianças com até 5 anos foi de 56%.
O programa resultou ainda na ampliação da cobertura de vacinação e nas consultas pré-natais e reduziu as taxas de hospitalização entre os menores de
5 anos. Enfim, o Bolsa Família é tido como responsável pela redução, no Brasil, da mortalidade infantil das
crianças com até 5 anos de idade em 19,4%. Isto é um
feito inédito em qualquer país do mundo.
Na educação, as crianças das famílias atendidas
pelo programa, quando começam a estudar, abandonam menos a escola e têm melhor desempenho nas
salas de aula. A evasão das crianças beneficiadas
pelo programa é menor do que a da média nacional.
No ensino médio, os jovens vindos de famílias
que têm direito ao programa apresentam desempenho
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melhor do que o da média nacional. A taxa de aprovação é de 79,9% no segmento contra 75,2% na média.
Isso é muito importante, pois é a primeira vez que um
indicador, entre os brasileiros mais pobres, apresenta-se melhor do que o da média nacional. É toda uma
geração de brasileiros e de brasileiras que crescem
em condições que permitem a perspectiva de um futuro diferente da realidade que seus pais enfrentaram
Também temos reflexos na inclusão social. O
programa foi fundamental para que 36 milhões de
brasileiros saíssem da condição de estarem abaixo
da linha da miséria para poder incorporar uma nova
classe média, um novo proletariado, uma nova classe
trabalhadora, qualquer nome que se queira dar, menos
o de miseráveis. Portanto, é um avanço inestimável do
ponto de vista de uma ação civilizatória no nosso País.
Só no Governo Dilma foram 22 milhões de pessoas que saíram dessa condição, sendo que a maior
parte delas é composta de nordestinos, 62,3%.
Em nome da redução da pobreza, o Governo
Federal pretende, para 2014, a inclusão das 600 mil
famílias que faltam ser incluídas no programa. É uma
estratégia de busca ativa a fim de provocar a melhoria
das condições de vida dessas pessoas
Dados do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome mostram que 1,69 milhão de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família deixou espontaneamente o programa, declarando que já tinham
ultrapassado o limite máximo de renda por pessoa,
contrariando aqueles que dizem que quem é do Bolsa
Família quer continuar dependente desse programa
o tempo inteiro. Isso representa 12% do total de 13,8
milhões de famílias atendidas. Esses dados abrangem
o período entre outubro de 2003 e fevereiro de 2013.
Hoje, o Governo Federal usa o Bolsa Família
também como eixo articulador de outras ações. Ele é a
porta de entrada para a autonomia e a independência
dessas pessoas. Assim, quem está no Bolsa Família
tem acesso maior ao Pronatec, o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Quem está
no Bolsa Família tem acesso à oferta de escola integral
para as crianças. É de acordo com o mapa do Bolsa
Família que as creches estão sendo construídas. É para
o Bolsa Família a prioridade da oferta de microcrédito
e o incentivo ao empreendedorismo.
Para que se tenha uma ideia, 800 mil beneficiários
do Bolsa Família participaram de cursos elaborados
e aplicados pelo Pronatec e 1,2 milhão de beneficiários tiveram acesso a crédito subsidiado por meio do
Programa Crescer.
Depois de uma década, está claro que não passa
de mito a crença de que o Bolsa Família não incentiva o
beneficiário a mudar de vida e a buscar trabalho. Hoje,
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é possível atestar que 70% das pessoas que recebem
o benefício trabalham. Dados do Governo apontam
que a participação dos beneficiados pelo programa na
População Economicamente Ativa é de 68,3%, índice
que está acima da média nacional, de 67,2%. Entre os
3,5 milhões de empreendedores individuais do Brasil,
há 350 mil beneficiários do Bolsa Família.
Por isso, Sr. Presidente, nós, hoje, temos muito
orgulho desse programa, temos muito orgulho do que
fizemos pelo Brasil, temos muito orgulho do que o
nosso Partido fez por este País. E o programa Bolsa
Família é um exemplo vivo disto.
Quero aproveitar esta oportunidade para saudar,
elogiar, reconhecer o papel de grandes companheiros
e companheiras nossas que, ao lado do Presidente
Lula, tocaram esse programa: da nossa primeira Ministra do Desenvolvimento Social, da Deputada Benedita
da Silva, do nosso ex-Ministro Patrus Ananias, que foi
um dos grandes implementadores do Bolsa Família,
do nosso companheiro José Graziano, hoje Diretor-Geral da FAO, também nos orgulhando a todos, da
Ana Fonseca, que teve o papel de ser uma das principais elaboradoras desse programa.
Portanto, hoje tudo é festa. Não que nós achemos
que resolvemos os problemas do País com o Bolsa
Família – sabemos que há muito por se fazer –, mas
porque, com certeza, temos absoluta convicção de que
estamos no caminho certo. Como disse o Presidente, nada traz mais retorno para o nosso País, para a
nossa economia, para o nosso futuro, do que investir
nos mais pobres, e o Bolsa Família é esse exemplo.
Peço a V. Exª a oportunidade de dar um breve
aparte...
Vai falar depois de mim?
Então, Sr. Presidente, vou só concluir dizendo
que nos sentimos todos muito orgulhosos, convictos
de que estamos no caminho certo e, acima de tudo,
convictos de que haveremos de dar continuidade não
só a esse, mas a outros projetos. A oposição, que tanto
nos critica, que tanto nos ataca, infelizmente, vai sentir,
mais uma vez, nos ombros, no ano que vem, o peso
da construção da inclusão social, da autonomia, da
independência do nosso povo, que, com certeza, não
quer voltar ao passado, mas quer preservar as suas
conquistas e, acima de tudo, quer um futuro melhor, o
que só será possível se esse projeto iniciado por Lula e
continuado por Dilma puder ter avanços no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Humberto
Costa. V. Exª fez um belo relato sobre os dez anos do
Bolsa Família.
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Convidamos à tribuna, por permuta com o Senador Randolfe Rodrigues, o Senador Jorge Viana.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra
neste momento, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não fiz nenhum aparte ao Senador Humberto
Costa, porque logo em seguida vou fazer um pronunciamento e também quero fazer uma abordagem dos
10 anos do Programa Bolsa Família. Vale a pena ressaltar que o programa tem um impacto tão forte que
até os seus críticos agora estão aquiescendo e tentando, de alguma forma, tirar algum proveito querendo
transformá-lo em programa de Estado, como se já não
fosse um programa do Estado brasileiro, elevando as
condições de vida do nosso povo. Vou abordar esse
assunto em seguida.
Ocupa a tribuna agora, Senador Paim, pela ordem, só para cumprir o honroso dever de informar que
apresentei hoje um voto de aplauso ao Tribunal de
Justiça do Estado do Acre pela excelência do trabalho
que realiza. O relatório da pesquisa Justiça em Números 2013, um estudo que é considerado o mais importante panorama global da Justiça brasileira, apontou
que o Tribunal de Justiça do Acre está entre os mais
eficientes do Brasil.
Segundo o Índice de Produtividade Comparada
(IPC-Jus), presente no relatório da pesquisa Justiça em
Números 2013, o Tribunal de Justiça do Acre alcançou,
em 2012, o resultado máximo de produtividade (100%).
Esse resultado foi obtido também pelos Tribunais de
Justiça do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato
Grosso do Sul e Amapá.
O resultado do relatório foi divulgado neste mês
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília,
com a participação do Presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, em
solenidade que contou também com a presença do
Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Desembargador Roberto Barros, e o Juiz auxiliar da Presidência
do tribunal, Cloves Ferreira.
Outros resultados positivos mostram que o Tribunal de Justiça do Acre se destaca por combinar uma
baixa taxa de congestionamento, ou seja, de processos
sem tramitação, com baixo percentual de processos
pendentes de execução, com percentuais inferiores a
40%. Além disso, o Tribunal de Justiça do Acre é um
dos cinco tribunais do País com maior número de processos eletrônicos, com percentual superior a 43%.
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Exatamente por isso, Senador Paim, nosso Presidente, trago a este Senado os meus cumprimentos e
o meu elogio pelos relevantes serviços prestados pelo
Tribunal de Justiça do Acre e, assim, cumprimento a
todos os seus Desembargadores, particularmente o
seu Presidente Desembargador Roberto Barros.
Nesse sentido, apresentei um requerimento que
diz, em seu tópico, basicamente o seguinte:
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, ouvido o Plenário, que
seja consignado nos Anais do Senado Federal voto de
aplauso e de louvor ao Tribunal de Justiça do Estado do
Acre por haver sido apontado, pelo relatório Justiça em
Números 2013 como um dos mais eficientes do Brasil.
Requeiro, ademais, que esse voto de louvor seja levado
ao conhecimento do Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Exmº Sr. Desembargador Roberto Barros,
e, por seu intermédio, ao conhecimento de todos os
integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Sendo assim, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim,
levo ao conhecimento do Brasil esse voto de louvor
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre e um
cumprimento especial a todos os Desembargadores
e a todas as Desembargadoras que compõem aquela
Corte pela excelência atingida, com 100% de produtividade reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça,
através da pesquisa Justiça em Números 2013.
Fica, então, o meu cumprimento a todos os Desembargadores e a todas as Desembargadoras do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz.
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Jorge Viana, em função de entendimento gentil com o
Líder do PSOL, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço, caro Senador que preside esta
sessão, Paulo Paim. Quero agradecer também ao Senador Randolfe Rodrigues.
Venho à tribuna cheio de energia, caro Senador
Paim – e estava, agora há pouco, mostrando-lhe as
fotos...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT-RS) – Lindas fotos do povo indígena.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT-AC) – ... para agradecer a acolhida que eu e meu
irmão, o Governador Tião Viana, a Marlúcia e alguns
sortudos amigos, como eu digo, tivemos do povo Yawanawá, na cabeceira do Rio Gregório. São duas horas em um avião pequeno, desde Rio Branco, depois
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mais uma hora de carro e mais sete horas de canoa.
Passei três dias de muita felicidade, bem no coração
da floresta, com um povo que tem uma tradição. Voltei
depois de 10 anos; eu havia ido lá, ainda quando governador, por duas vezes, no começo desse Festival
de Cultura Yawanawá. E, lá, participei também da inauguração de uma marcenaria comunitária coordenada
pelo Secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Acre, Edvaldo Magalhães, com a presença
do Vice-Governador César Messias e, obviamente, do
Governador Tião Viana e das lideranças locais.
Então, eu queria daqui, da tribuna do Senado,
agradecer ao líder do povo Yawanawá, o Bira, o filho
dele, o Shaneihu, o Zezinho Kashinawá, e todo aquele
povo, às mulheres, aos homens, dizendo que me deram muita felicidade em poder participar do festival, dos
ritos, da cultura, da religiosidade do povo Yawanawá.
De fato, estou cheio de energia, porque estou trazendo para cá a força da floresta e do povo da floresta.
Então, fica aqui, nos Anais do Senado, o meu
agradecimento ao povo Yawanawá e a Deus também
pelo privilégio que me deu de ter feito essa viagem tão
extraordinária na minha vida e poder ver a melhoria da
qualidade de vida desse povo.
Quero também, daqui da tribuna, agradecer ao
Prefeito Tonheiro, do Município do Bujari, a toda a
população, aos Vereadores, a todos que compõem a
Frente Popular, a população do Município do Bujari,
porque, nesse final de semana, Senador e Presidente
Paulo Paim, conseguimos, com a ajuda da equipe do
meu gabinete em Rio Branco, implantar mais um conselho do meu mandato. Estou implantando em cada
município um conselho do mandato de pessoas dos
mais diferentes segmentos sociais, não só de petistas,
de aliados políticos, mas de pessoas que até nem são
filiadas, mas que criam um conselho e se reúne, pelo
menos uma vez por ano, para, como o nome diz, me
aconselhar e, ao mesmo tempo, fazer o melhor uso
deste mandato que o povo acreano me conferiu.
Sei que o Senador Aníbal dessa vez não pode
estar comigo, mas em outras oportunidades o meu colega Aníbal, certamente, vai estar junto, mas eu queria
cumprimentar. Fiz uma reunião histórica com aliados
do Governador Tião Viana no Município do Bujari; a
Frente Popular, pela primeira vez, se reuniu naquela
configuração, pessoas que têm diferenças históricas,
políticas, mas que se reuniram em função dos interesses do Município.
Eu queria também cumprimentar todos os companheiros do PT que me acolheram tão bem naquele
Município tão especial para mim e para a minha família, que é o Município do Bujari.
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Mas, aí, Sr. Presidente, eu queria ainda fazer
mais um registro.
Graças à Presidenta Dilma, à coragem dela de
criar o Programa Mais Médicos, eu posso vir à tribuna
hoje para fazer também um terceiro agradecimento à
Presidenta Dilma pela chegada dos primeiros médicos
do programa ao Acre. Foram mais de trinta profissionais, uma parcela deles cubanos, que chegaram ao
Acre, foram bem recebidos, renovaram a confiança da
população de muitos Municípios do Acre de que vamos
ter melhoras mais significativas na saúde.
Queria cumprimentar o Governador Tião Viana,
os prefeitos, no caso o prefeito de Rio Branco, Marcos
Alexandre, também a Secretária de Saúde do Estado
e do Município, por conta da chegada desses médicos.
Quatro deles vão trabalhar em distritos indígenas. Nós não temos médicos brasileiros que queiram,
ou pelo menos são muito poucos aqueles que aceitam viver e conviver em comunidades de populações
tradicionais, em lugares distantes. Não é porque não
gostam; é porque também têm outras opções. E eu
não tenho dúvida de que o Programa Mais Médicos vai
nos ajudar a resolver situações gravíssimas com essa.
Então as comunidades indígenas – e acabei de
fazer uma viagem como essa – terão agora também
médicos. Quatro dos que chegaram ao Acre vão trabalhar nos distritos, nas comunidades indígenas.
Então chegaram, dessa vez, um médico para Assis Brasil, dois para Brasileia, um para Capixaba, três
para Cruzeiro do Sul, quatro para o Distrito Sanitário
Especial Indígena; Sena Madureira, dois; Tarauacá,
dois; Feijó, dois; Rio Branco, treze.
Então, eu queria muito cumprimentar a Presidenta
Dilma, o Ministro Alexandre Padilha, toda a equipe do
Ministério, e também, ao mesmo tempo, o Governador
Tião Viana pela busca incessante de fazer com que a
saúde do Acre possa melhorar.
E, por fim, para concluir, Presidente Paim, fazer um registro, como já fez o meu colega Humberto
Costa, o Senador Anibal e vários colegas hoje. Hoje
nós estamos celebrando 10 anos do Bolsa Família.
Dei entrevistas a respeito; sei que foi uma série de
obstáculos que tiveram que ser transpostos para que
pudéssemos chegar a poder dizer da tribuna, como
já fez o ex-Ministro Humberto Costa, que nós temos
o maior, o mais eficiente programa de inclusão social
executado no mundo, em todos os tempos. Devemos
isso, sim, a um partido, que é o nosso partido, Presidente Paim, a um apoiamento político, a figuras como
o Presidente Lula e a muitos que passaram na área
social do nosso governo e no Ministério, seja no governo do Presidente Lula, como da Presidenta Dilma.
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Mas, se não fosse a decisão política do Presidente Lula, da Presidenta Dilma, nós não estaríamos
celebrando esse programa que incluiu, que estendeu
a mão para 50 milhões de brasileiros, que estendeu
a mão para mais de 12 milhões de famílias. Mais de
75% das mulheres que recebem o Bolsa Família têm
trabalho, Senador Paim. V. Exª, que defende tanto o
trabalho, a garantia para o trabalhador e para a trabalhadora, eles têm trabalho, mas é um trabalho temporário, é um trabalho que não lhes dá a segurança da
carteira de trabalho assinada.
Lamento não ter participado hoje dessa festa
emocionante; eu estava numa viagem. O Governador Tião Viana estava, vários colegas estavam, mas
eu, lamentavelmente, não pude, mas faço aqui o registro dizendo que, se nós, em dez anos de governo,
tivéssemos feito só o Programa Bolsa Família já teria
valido à pena, porque não tem nada mais importante para um governo fazer do que trabalhar a inclusão
daqueles que são excluídos. Esse é um compromisso
histórico da existência do Partido dos Trabalhadores,
partido que é tão achincalhado, partido que é tão injustiçado neste País, que cometeu erros, como todos
os outros, até bem menos do que outros, mas que tem
mais acertos do que erros em sua história, nos seus
30 anos de existência.
Inclusive, queria, encerrando, agradecer ao Presidente Lula até por ter me citado, lembrando uma
frase que disse ainda quando governador, que o Presidente Lula repetiu em entrevistas que deu, Senador
Randolfe. Uma frase simples, mas que talvez traduza
um pouco esse mundo, essa sociedade injusta que
V. Exª tanto combate, e talvez expresse a sociedade
que sonhamos, que V. Exª tanto defende e assume o
compromisso de lutar por ela. É simples! Eu disse que
na distribuição de renda tem uma constatação: pouco
dinheiro na mão de muitos, como é o Bolsa Família,
é distribuição de renda. Num país de excluídos, como
aquele em que vivíamos, muito dinheiro na mão de
poucos é concentração de renda. É simples!
O Brasil, até há alguns anos atrás, trabalhava
para que tivéssemos muito dinheiro na mão de poucos. Por isso que era um país injusto, que excluía, e
segue sendo ainda, porque temos muito ainda a fazer.
Acho que nunca houve um governo que tivesse a coragem de pôr a palavra miséria na sua logomarca. A
Presidenta Dilma a colocou ali para dizer: “País rico é
país sem miséria”.
Então, nós estamos caminhando para que, se
Deus quiser, possamos ter todos os brasileiros e brasileiras com o mínimo de condição que uma pessoa,
para ser cidadão, precisa ter.
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Se não fosse um programa como esse, se não
fosse a coragem de passar algumas dezenas de bilhões de reais para os mais pobres, fazendo a verdadeira distribuição de renda, nós não tínhamos o que
celebrar depois de dez anos do Bolsa Família.
Então, agradeço a citação do Presidente Lula.
Agradeço por ter o privilégio de ser de um Partido que
é da Bancada de apoio a um Governo que, em poucos anos, mudou para melhor a realidade de milhões
de brasileiros.
Parabéns, Presidenta Dilma, parabéns, Presidente Lula, pela lição que nos estão dando de uso do
poder do melhor jeito! Usam o poder para acolher os
mais pobres, os excluídos. É isso que me orgulha de
estar nessa caminhada.
O único partido na vida a que fui filiado foi o Partido dos Trabalhadores, e tenho orgulho de vir à tribuna
hoje dizer que o PT e nossos governos souberam usar
o poder para mudar a realidade deste País, a vida dos
brasileiros, fazendo aquilo que tem de seguir sendo a
maior das nossas prioridades: estender a mão para os
mais pobres, para que aqueles que não têm, que não
sabem e que não podem.
Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana! V. Exª lembra os dez anos do Bolsa Família, um
projeto vitorioso, e, ao mesmo tempo, fala da sua bela
viagem ao interior do Acre, visitando nossos queridos
irmãos indígenas.
Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues, que, pacientemente, aguardou a fala de inúmeros
Senadores que tiveram outros compromissos. S. Exª
ficou aqui para fazer seu pronunciamento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, senhores que nos ouvem pela Rádio Senado e nos assistem pela TV Senado, no fim de
semana e nesta semana, o Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, noticiou que há o interesse de
se votar – e acho que isto inaugura o debate sobre o
interesse da Casa – o Projeto de Lei nº 102, de 2007,
que trata da autonomia do Banco Central. Já que aqui
está colocado o debate sobre esse projeto, quero, de
antemão, manifestar a minha opinião e a do meu Partido, o Partido Socialismo e Liberdade, em relação a
essa matéria.
Sobre a autonomia ou a independência do Banco
Central, em linhas gerais, a justificativa, a ideia sobre
esse tema é a de que o Governo teria sobre o Banco
Central uma influência nociva, pois os governantes, por
via de regra, teriam interesse em interferir no Banco
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Central, em reduzir a taxa de juros. E o Banco Central
deveria ter a autonomia, a liberdade de definir, por si
só, a política cambial, a política de tais taxas. Supostamente, essa política cambial deveria ser definida pelo
Banco Central para controlar os excessos inflacionários. Ou seja, essa política deveria ser definida pelo
Banco Central e deveria ser definida pelo – abro aspas
– “mercado”, esse ente abstrato a que alguns senhores costumam dar um pretenso ar de ente concreto.
Dessa forma, o projeto de lei ora debatido no
Senado, na versão de um substitutivo de autoria de S.
Exª o Senador Dornelles, prevê, então, que os diretores do Banco Central sejam nomeados pelo Presidente
da República e sejam aprovados pelo Senado, como,
de fato, já o são, conforme a legislação hoje em vigor,
após avaliação de currículo e arguição pública. Mas a
modificação é a de que esses diretores passariam a
ter um mandato de seis anos. Aí estaria a modificação.
Teríamos um modelo conforme o modelo americano.
Eles somente perderiam seus mandatos nas hipóteses
de renúncia ou de aposentadoria compulsória, de condenação judicial transitada em julgado ou de demissão
pelo Presidente da República ad nutum, porém, devidamente justificada e previamente aprovada. Essas
demissões deveriam ocorrer mediante votação secreta,
nas hipóteses, que estariam estabelecidas no projeto,
de gestão conducente, de grave prejuízo à economia
nacional e de descumprimento de metas estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
Ou seja, essas hipóteses seriam as hipóteses
previstas pelo Conselho Monetário Nacional. E as hipóteses previstas pelo Conselho Monetário Nacional
seriam as hipóteses previstas dentre os objetivos do
Banco Central. E as hipóteses previstas no Banco Central seriam as hipóteses previstas no art. 5º das normas
do Banco Central, que seriam as do descumprimento das metas e das políticas monetária e cambial do
Banco Central. Essas metas estão estipuladas entre
as metas das políticas monetária e cambial do Banco
Central. O Banco Central do Brasil tem por objetivos
principais a estabilidade de preços e a solidez do sistema financeiro nacional.
Ora, Sr. Presidente, então, a meta do Presidente do Banco Central seria única e exclusivamente a
estabilidade de preços. Veja, a meta do Presidente do
Banco Central é única e exclusivamente a estabilidade
de preços. A meta do Banco Central não é a distribuição de renda e o crescimento econômico. A meta seria
manter indefinidamente a taxa de juros que nós aplicamos no Brasil, que tem sido, ao longo de 20 anos,
ao longo das últimas duas décadas, a mais alta taxa
de juros do Planeta, que só tem penalizado os trabalhadores e os mais pobres. Isso não é dito.
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Ao longo dos últimos 20 anos, nós temos praticado a mais alta taxa de juros do Planeta, em nome
de que a meta do Banco Central seja unicamente a
tal estabilidade, que nós não descartamos. Eu não estou dizendo que não seja uma conquista civilizatória
a estabilidade, mas, por si só, essa estabilidade não
pode ser uma ditadura em detrimento do crescimento
econômico, em detrimento da transferência de renda
para os trabalhadores. Isso não pode ser uma ditadura
de 20 anos sem crescimento econômico. Há 20 anos,
nós, no Brasil, temos praticado a mais alta taxa de
juros do Planeta! E não é somente a taxa de juros...
Quero repetir: não é somente a taxa de juros o único
mecanismo existente no nosso País para combater a
inflação! Quero reiterar isso.
Alguns podem questionar: como controlar a inflação senão praticando as taxas de juros aviltantes
que nós praticamos no Brasil? É importante observar,
Sr. Presidente, que o Brasil tem praticado, nas últimas
décadas, como tenho dito, de forma quase ininterrupta,
essa taxa de juros. Isso indica algo estranho. Além do
mais, a principal causa da inflação tem sido algo que
os economistas têm definido como – abrem-se aspas
– “excesso de demanda”.
Mas a principal causa da alta dos preços é administrada pelo próprio Governo. Outra causa da inflação
tem sido a alta dos preços dos alimentos. Ora, a alta
dos preços é administrada pelo próprio Governo. Outra causa da alta dos preços é a alta dos preços dos
alimentos. A alta dos preços dos alimentos é devida
a razões de ordem principalmente climática. Por que
isso ocorre? É necessário que se diga claramente a
verdadeira verdade. Isso ocorre devido principalmente
à ação de especuladores nas bolsas de commodities,
que compram papéis vinculados a produtos agrícolas
no intuito de valorizá-los e de, assim, lucrar à custa
dos povos, de lucrar à custa do povo, principalmente
à custa dos mais pobres.
Vamos raciocinar. Vocês não acham que é um absurdo haver inflação de alimentos em um país como o
Brasil, que é o maior produtor de alimentos do Planeta?
Não é absurdo haver inflação no preço de alimentos,
de grãos de feijão, em um país como o Brasil, que é
o maior produtor de feijão do Planeta? Não é absurdo
haver inflação no preço do arroz em um país como o
Brasil, que é o maior produtor de arroz do Planeta?
Isso é um absurdo! Mas isso ocorre devido à atuação
da especulação de commodities. Isso ocorre porque
temos um modelo agrícola baseado na exportação.
Bastava que adotássemos duas medidas básicas.
A primeira delas é o incentivo à agricultura familiar, uma
ação enérgica de apoio a um amplo programa de reforma agrária. A inflação se combate de duas formas. A
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melhor forma de combater a inflação não é com altas
taxas de juros, fórmula que tem sido adotada ao longo
dos últimos 20 anos como única ditadura de fórmula.
Não se combate a inflação com mais juros, sempre
com altas taxas de juros. Combate-se a inflação com
duas medidas básicas: a primeira é a reforma agrária e o incentivo à agricultura familiar, e a segunda é
a tributação na exportação, além, é claro, de redução
dos preços administrados pelo Governo. Quais são os
preços administrados pelo Governo? São os preços
das tarifas de telefonia. São um absurdo as tarifas de
telefonia em todo o País! Temos a Agência Nacional
de Telecomunicações, que é subsidiária das teles. O
Senado convoca seu Presidente para uma audiência
pública, e ele, a seu bel-prazer, trata o Senado e seus
Senadores como moleques. Ele manda o sub do sub
do sub para a audiência pública e, por isso mesmo, fica.
Mas, enfim, voltando ao assunto, o primeiro procedimento que se faz é que os preços administrados
pelo Governo – tarifas de telefonia, de energia, de planos de saúde, de combustíveis, que sempre têm seus
preços reajustados muito acima da inflação ao longo
das décadas – passem a ser ajustados pelo Governo,
que tem o controle.
O que ocorre? Pudera os juros serem o único mecanismo de combate à inflação! O que resulta dessa
política de juros como único mecanismo de combate
à inflação? O que tem resultado disso? O que tem resultado é que as famílias brasileiras têm se endividado.
Quero, Sr. Presidente, trazer aqui só um dado
recente que confirma o que estou falando.
Pesquisa divulgada hoje no Valor Econômico
pela Allianz, divulgada hoje por Michael Heinze, economista chefe da Allianz, que liderou um estudo sobre
a riqueza global “Políticas no Brasil”, indica concretamente que ampliou o grau de endividamento das famílias brasileiras.
Diz essa pesquisa que a dívida do brasileiro vem
crescendo a uma taxa anual de 18,2%, enquanto a
média anual do crescimento do endividamento das
famílias latino-americanas é de 16,6%.
Isso significa que as famílias brasileiras são hoje
as famílias mais endividadas da América Latina. Também pudera! Com uma taxa básica de juros, a taxa
Selic, acima de 10% na média, ao longo de 20 anos,
pudera! A família brasileira, o trabalhador brasileiro só
pode ficar endividado.
Veja, a taxa média de endividamento da família
brasileira é de 18,2%. A média de endividamento das
famílias latino-americanas é de 16,6%.
Quem é que está pagando por isso? São as famílias, os trabalhadores brasileiros. Quem está pagando por isso? O mesmo jornal Valor Econômico indica

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

quem está pagando por isso. No mesmo jornal Valor
Econômco há uma outra matéria com o seguinte título:
“Ricos da América Latina vão muito bem, obrigado”.
E quem são os ricos da América Latina? Quem
são os ricos do Brasil? São os ricos do mercado financeiro.
Diz a mesma matéria: “As famílias brasileiras e
da América Latina em geral atravessaram bem a crise
de 2008”. É o que mostra um relatório da Allianz sobre
a riqueza global. Eles estão falando das famílias ricas.
Não estão falando do conjunto das famílias brasileiras,
das famílias trabalhadoras.
Na América Latina, a fatia do Brasil equivale a
1,3 trilhão e a do México, 867 bilhões. Descontado o endividamento das famílias brasileiras,
732 bilhões, o País fica atrás do México, com
540 bilhões em ativos financeiros líquidos.
Mais adiante diz a matéria:
Apesar de figurar como o segundo país mais
rico da região [...] em termos per capita, o
Brasil está bem atrás[...] Os ativos financeiros
líquidos, por brasileiro, são de €2,730, muito
abaixo dos €6,110 do mexicano e dos €10,170
do chileno. No topo do ranking está a Suíça,
com ativos líquidos per capita de €141.895.
Os dados aqui apresentados pelo jornal Valor
Econômico apontam claramente o seguinte: que o acúmulo da riqueza ao longo desses 20 anos na América
Latina tem ficado em especial com os ricos, no Brasil
e no México. Em especial, quem tem ficado mais rico
no Brasil tem sido aqueles do mercado financeiro.
Tem havido aumento da desigualdade no País,
em especial devido ao fato de que o mercado financeiro tem lucrado por estarmos praticando um dos juros
mais aviltantes do Planeta.
As matérias de hoje do Valor Econômico mostram
concretamente o aprofundamento da desigualdade em
nosso País. Esse aprofundamento da desigualdade
tem sido praticado concretamente devido a termos
um País que pratica uma das maiores taxas de juros.
Para que vai servir, Sr. Presidente, essa proposta de autonomia do Banco Central? A autonomia do
Banco Central é autonomia em relação ao Estado. Na
verdade, é submissão em relação ao mercado financeiro. Essa pretensa proposta de autonomia é para que o
Banco Central fique submetido ao mercado financeiro,
para que o nosso País continue a praticar essa taxa
de juros, que é a maior do Planeta; para que não haja
controle das autoridades brasileiras e da sociedade
brasileira sobre o Banco Central; para que não haja
nenhum tipo de controle do Estado brasileiro sobre o
seu Banco Central.
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As altas taxas de juros servem, na realidade, Sr.
Presidente, como já aqui demonstrei, para beneficiar
o setor financeiro, que, obviamente, só lucra com os
juros altos. É preciso falar claramente o bom Português.
Essa independência ou autonomia somente serve e
interessa aos rentistas do capital financeiro.
(Soa a campainha.)
Não existe nada de independência concretamente.
Independência existirá. É independência em relação
à soberania do Estado brasileiro, é independência em
relação ao Governo brasileiro, é independência em
relação à sociedade brasileira. É, na verdade, dependência em relação ao, abro aspas, “mercado”, porque,
na verdade, é dependência em relação aos rentistas
do mercado financeiro.
Por isso, Sr. Presidente, essa nova dependência
que querem, do Banco Central, é para manter esse grau
de dependência do Brasil a essa taxa de juros aviltante
que o Brasil não pode continuar praticando. O Brasil
não pode fechar um novo ciclo econômico continuando a praticar as mais altas taxas de juros do Planeta.
O nosso problema, Sr. Presidente, não está mais
na estabilidade. O nosso problema está em continuar a
transferir recursos para os rentistas do capital financeiro;
o nosso problema está na falta de coragem de romper
com isso; o nosso problema está na falta de coragem
de mudar o modelo de desenvolvimento econômico, de
não ter coragem de construir um modelo que aponte
para a necessidade de crescimento econômico, para
a necessidade de transferência de renda para a ampla
maioria da sociedade e do povo brasileiro.
Vejam os dados de hoje – falo isso para concluir
– do Valor Econômico, que apontam claramente que
estamos na condição de segundo país mais rico da
América Latina, de segundo país que mais cresceu
na América Latina, mas continuamos na condição de
país mais desigual da América Latina.
(Soa a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) –
Os dados de hoje do Valor Econômico apontam
claramente que o nosso País continua crescendo muito bem, mas continua muito desigual e continua com
a renda muito concentrada e com a família brasileira
muito endividada. E a família brasileira continuará muito endividada enquanto continuarmos a praticar essa
altíssima taxa de juros.
Nós votaremos contra esse projeto, porque não
é um projeto de independência, não é um projeto de
autonomia. É um projeto de dependência em relação
ao mercado financeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Randolfe
Rodrigues.
Passamos a palavra de imediato ao 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, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, da
mesma forma que outros colegas Senadores fizeram
na sessão de hoje, quero também fazer uma saudação
especial pelos dez anos de existência do Programa Bolsa Família e elogiar a afirmação da nossa Presidenta
Dilma Rousseff de que o Programa Bolsa Família vai
existir enquanto houver uma só família pobre no País.
O Bolsa Família é um dos principais programas
sociais do Governo e receberá, só neste ano de 2013,
R$24 bilhões. É inegável o alcance social que o Programa Bolsa Família obteve nesta última década e é
inegável também que o programa resulta na diminuição da pobreza.
Com o investimento anual de R$24 bilhões, o
Bolsa Família conseguiu a proeza de retirar 36 milhões
de pessoas da extrema pobreza do ponto de vista da
renda. Destas 36 milhões de pessoas, 22 milhões saíram com o apoio do Plano Brasil sem Miséria.
A Presidenta Dilma destacou que o Bolsa Família,
esse programa de transferência de renda para os mais
pobres, foi capaz de varrer as políticas clientelistas centenárias do nosso País. As famílias são atendidas sem
relações de dominação do Estado sobre os cidadãos.
Como bem lembrou a nossa Presidenta, o dinheiro
usado no Bolsa Família não é esmola e, sim, transferência de renda de quem paga os impostos para uma
parte da população com quem o Brasil tem uma dívida
histórica. E ela sintetizou muito bem o programa: “Bolsa
Família não é caridade e, sim, uma tecnologia social
de distribuição de renda e combate à desigualdade”.
Gostaria de citar também o ex-Presidente Lula,
que acertadamente afirmou que as críticas ao programa decorrem de uma visão preconceituosa de pessoas
que acham que a pobreza existe apenas por indolência; de pessoas que acham que só se é pobre por indolência. Na verdade, é preciso oferecer oportunidade
a essas pessoas.
O Bolsa Família possui três eixos principais: a
transferência de renda promove o alívio imediato da
pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde
e assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento das famílias,
de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.
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Esse é um programa vitorioso.
Hoje, 13,8 milhões de famílias – o que corresponde a 50 milhões de pessoas – recebem o benefício
mensal do Bolsa Família, mas o programa beneficia
mais pessoas além dessas famílias. O programa afeta
positivamente, direta ou indiretamente, muitas outras
pessoas.
A Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, informou, por exemplo,
que são muitos os impactos do programa na saúde e
na educação das crianças. Mais de cinco milhões de
crianças menores de sete anos estão com a vacinação em dia. Este é justamente um dos compromissos
assumidos pelas famílias atendidas pelo programa
Bolsa Família.
Além disso, estudo publicado em maio na revista
científica The Lancet afirma que o Bolsa Família contribuiu para reduzir a mortalidade infantil das crianças
até cinco anos em 19,4%, entre 2004 e 2009. E que,
nas doenças ligadas diretamente à pobreza, a queda
da mortalidade infantil foi mais acentuada: 46,3% nos
casos de diarreia e 58,2% por desnutrição, nos Municípios com alta cobertura do programa.
Além disso, os compromissos de saúde do Bolsa Família fazem com que as gestantes se alimentem
melhor e façam o acompanhamento pré-natal.
Dessa forma, ao longo de dez anos, essas medidas diminuíram a quantidade de nascimentos prematuros e melhoraram a situação nutricional das crianças
desde o nascimento.
Na educação, a Ministra Campello afirmou que
15,1 milhões de crianças e adolescentes têm a frequência acompanhada mensalmente e informada a
cada dois meses ao Governo para as providências
devidas. Estudos também mostram que o abandono
escolar entre as crianças beneficiárias do Programa
Bolsa Família é menor em todo o ciclo básico da educação. No ensino médio, é de 7%, enquanto a média
nacional é de 10,8%.
O Bolsa Família também tem um papel importante
na economia do País. Estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), lançado neste mês, aponta que para cada R$1,00 investido no Programa Bolsa
Família há um estímulo ao crescimento de R$1,78 no
Produto Interno Bruto, o nosso PIB. Ou seja, o Bolsa
Família também incentiva o comércio, a indústria, a
geração de empregos.
São resultados como esses que devemos celebrar e ampliar. O Brasil certamente tem motivos para
comemorar. E nós temos muitos motivos para parabenizar o ex-Presidente Lula, que foi o grande mentor, o
grande construtor, o grande idealizador do Programa
Bolsa Família; e a nossa Presidenta Dilma, pela vi-
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são estratégica que está tendo, no sentido de não só
manter o Programa Bolsa Família, mas de reforçá-lo,
de ampliá-lo.
E nós ficamos muito felizes por saber que, ao longo desses dez anos de existência do Programa Bolsa
Família, tivemos resultados expressivos na elevação
da condição social das famílias, pois milhões de brasileiros saíram de uma condição indigna de vida para
uma condição de dignidade social. Além desse reflexo
econômico, tivemos o reflexo social e o reflexo cultural,
a elevação da escolaridade das crianças pertencentes
às famílias beneficiárias do Bolsa Família.
Portanto, os 10 anos de existência do Programa
Bolsa Família têm que ser comemorados, sim, de norte
a sul do Brasil, nas localidades mais isoladas, em que
as dificuldades se apresentam de forma muito mais dura
para as pessoas. Nessas localidades, com certeza, o
Programa Bolsa Família contribui imensamente para
o aquecimento da economia.
Há Municípios no interior do Acre, Senador Paim,
em que o dia do pagamento do Bolsa Família tem
reflexo no comércio local, nos pequenos estabelecimentos, exatamente porque as famílias já têm o seu
planejamento de compras para o atendimento de suas
necessidades a partir do comércio local. Então, o Programa Bolsa Família tem esse aspecto.
Outro aspecto importante é que o Programa Bolsa Família é voltado para o atendimento mais imediato, para as necessidades mais imediatas, mas aponta
também para a superação da pobreza na medida em
que abre possibilidades para as famílias fazerem cursos preparatórios, cursos profissionalizantes, e, assim,
muitas outras atividades vêm a partir do Programa
Bolsa Família.
Posso citar o exemplo da Secretaria de Pequenos
Negócios do Estado do Acre. Cada família beneficiária
do Programa Bolsa Família é convidada a identificar
uma atividade que seja própria ou que tenha algum tipo
de afinidade com o seu jeito de ser e de agir. E temos
obtido resultados excepcionais. Pelo menos 10 mil pequenos negócios foram abertos nos últimos três anos
no Acre, a partir desse tipo de estímulo. São pessoas
que fazem curso de corte e costura, de manicure, de
cabeleireiro, de pintor, de operador de equipamentos,
de máquinas pesadas.
Vários tipos de cursos são oferecidos, e a partir
desses cursos as pessoas têm um financiamento para
a abertura do seu próprio negócio.
Dessa maneira, temos um grande índice de abertura de pequenas empresas, de pequenos negócios, a
partir dessa instrução do governo do Estado do Acre,
do Governador Tião Viana e da Secretaria de Pequenos Negócios. E há também um dado muito impor-
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tante. Pelos menos 70% das empresas abertas estão
sobrevivendo, o que é um índice importante, já que o
índice de fechamento de empresas no Brasil é maior
do que esse. Então, nós estamos dando uma resposta importante. E o Programa Bolsa Família é o ponto
de partida para que as pessoas, tendo atendidas as
suas necessidades mais imediatas, respondendo à
catástrofe da fome, tenham iniciativas para ir à luta e
conseguir mais. E conseguem sempre mais.
Dessa forma, Senador Paim, concluo a primeira
etapa deste meu pronunciamento fazendo um elogio,
um reconhecimento a esse grande brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-Presidente, Presidente de
Honra do Partido dos Trabalhadores, que foi o grande idealizador e que colocou em prática o Programa
Bolsa Família.
Também fazemos um elogio à nossa Presidenta
Dilma, que teve a capacidade de melhorar ainda mais
o Programa Bolsa Família, com o Brasil Sem Miséria,
conseguindo atingir um número importante de famílias
que precisam e que estão superando a condição de
pobreza absoluta. A Presidenta Dilma está certa e tem
todo o nosso apoio ao afirmar que o Programa Bolsa
Família vai existir enquanto houver uma só família no
Brasil em condição de extrema pobreza. Então, é um
esforço que todos os brasileiros têm de fazer.
Independentemente do discurso da oposição, que
tanto combateu o Bolsa Família e que hoje se apresenta
aqui no Senado dizendo que vai apresentar um projeto para que o Programa Bolsa Família se transforme
num programa de Estado e não em um programa de
governo. O fato é que o Programa Bolsa Família tem
operado um milagre na vida de milhões de brasileiros.
A oposição, ao manter as suas críticas, perdeu o seu
tempo. O povo brasileiro sabe reconhecer quem verdadeiramente trabalha para melhorar as condições de
vida do nosso povo. É por isto que o Presidente Lula é
tão querido, é tão amado, em todos os lugares por onde
passa, exatamente porque o povo brasileiro reconhece
nele um grande brasileiro que contribuiu imensamente
para melhorar a sua condição social.
E, agora, Senador Paim, na segunda etapa deste
meu pronunciamento, eu gostaria de fazer um registro
do que foi a nossa agenda, que foi intensa. Eu não estive aqui na segunda-feira, não pude usar o plenário,
fazendo companhia a V. Exª, nem na terça, mas terça
foi por conta da competitividade aqui, que estava muito
elevada e para conseguir um horário para falar aqui
teríamos que ir até a meia-noite.
Mas, hoje, estou conseguindo fazer um pronunciamento aqui, antes de V. Exª, e informo, com muita
alegria, que participei, na última sexta-feira, em Rio
Branco, do encerramento da oficina Sebrae para os
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comerciantes do futuro shopping popular. Essa oficina
foi uma organização que envolveu a Prefeitura de Rio
Branco, o Sindicato dos Camelôs, que congrega e organiza todos os comerciantes que vão ter seus boxes
dentro do shopping popular, com o apoio do Sebrae,
que realizou a oficina que foi de segunda a sexta-feira.
Participei do ato de conclusão dessa oficina com,
pelo menos, 300 comerciantes. E foi emocionante ver
o quanto essas pessoas se envolveram, o quanto se
confraternizaram e o quanto demonstraram que estão
dispostas a se aperfeiçoar para oferecer um bom serviço
quando estiver em funcionamento o shopping popular,
que vai atender e abrigar todos esses comerciantes.
Então, quero aqui fazer um reconhecimento ao
Prefeito Marcos Alexandre, a toda a equipe do Sebrae, a equipe de monitores do Sebrae, que fez um
trabalho prestimoso. E quero cumprimentar o Presidente do Sindicato dos Camelôs, que é uma pessoa
muito delicada e muito dedicada, está sempre muito
otimista, procurando os melhores caminhos, que é
o companheiro Juruna, esta pessoa completamente
abnegada, que tem demonstrado um espírito de liderança fantástico no meio daqueles comerciantes, organizando e convencendo todos a se aperfeiçoarem e
buscarem novos conhecimentos na arte do comércio,
exatamente para poderem sobreviver em épocas de
grande competitividade.
O shopping popular é um esforço do Prefeito Marcos Alexandre, que contou com o apoio pleno do Senador Jorge Viana e o meu, pois andamos juntos pelo
Ministério do Turismo. Certamente, vai ser um espaço
que vai orgulhar muito a cidade e os moradores de Rio
Branco, porque, quando estiver em funcionamento, o
shopping popular será mais um ponto de visitação da
nossa já bonita cidade de Rio Branco.
Eu tenho certeza que, feita a licitação, contratada
a obra, nos próximos 18, 20 meses, teremos a possibilidade de inaugurar o shopping popular.
E gostaria, assim como fez o Senador Jorge
Viana, que esteve lá, junto aos índios Iauanauá, participando do Festival Iaua, de dizer que estive no Município de Senador Guiomard, onde participei de um
café da manhã na casa da ex-Deputada Dinha e de
seu esposo Maresia. Eles tiveram a delicadeza de reunir um grande número de amigos, de pessoas ligadas
aos partidos políticos da Frente Popular, e me ofereceram um café da manhã muito farto e harmonioso, com
aquelas pessoas, em que pudemos conversar demoradamente sobre política, sobre projetos para Senador
Guiomard e, ao mesmo tempo, trocar algumas ideias
sobre o futuro. Foi um gesto de grande delicadeza da
família do Maresia...
(Soa a campainha.)
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – ... e sua esposa Dinha. Eu quero aqui agradecer
imensamente a todos que puderam participar desse
ato, particularmente aos nossos anfitriões, o Maresia e
a Dinha, e dizer que estaremos juntos fazendo muitas
outras caminhadas daqui para a frente.
E gostaria, Sr. Presidente, para concluir este meu
pronunciamento, de relatar também que tive a oportunidade, na última segunda-feira, juntamente com a
Senadora Vanessa Grazziotin, o Senador Raupp e os
Deputados Fernando Ferro, Luciano Castro e a Deputada Marinha Raupp, de participar de uma visita de
reconhecimento à plataforma P-54 da Petrobras, em
que conhecemos as operações de exploração de óleo
e gás daquela unidade ancorada em águas profundas.
A plataforma P-54, da Petrobras, tem capacidade diária para processar 180 mil barris de petróleo e
comprimir 6 milhões de metros cúbicos de gás. A unidade P-54 pertence ao campo de Roncador, localizado
a cerca de 125 quilômetros do litoral norte do Estado
do Rio de Janeiro, e está ancorada em profundidade
de 1.200m. A plataforma tem, no total, 19 poços a ela
ligados, sendo 13 produtores e 6 injetores de água, e
tem capacidade de armazenar entre 1,5 milhão e 1,8
milhão de barris de petróleo.
Faço esse registro, Sr. Presidente, porque considero importante...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – ... o processo de conhecimento da estrutura
física e do investimento em infraestrutura que está
sendo realizado pelo Governo e também porque estamos, nas últimas semanas, em meio a vários debates
envolvendo a Petrobras.
Tivemos o leilão do Campo de Libra e agora o
anúncio de que o Conselho de Administração da estatal estuda uma nova metodologia de reajuste de
preços para a gasolina e o diesel. O Leilão de Libra,
o primeiro leilão do pré-sal, na semana passada, foi
bem-sucedido. E a intenção do Governo é manter o
modelo de partilha nos próximos leilões de petróleo na
camada de pré-sal. O leilão foi vencido pelo consórcio
liderado pela Petrobras, com 40% de participação, e
integrado também...
Senador Paim, gostaria de pedir um pouco mais
de tempo só para poder concluir.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Preciso hoje da generosidade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Como sempre teve.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC) – O leilão foi vencido pelo consórcio liderado pela
Petrobras, com 40% de participação, integrado ainda
pelas empresas privadas Shell e pela francesa Total,
que ficaram com participação de 20% cada uma, além
de duas estatais chinesas, a CNPC e CNOOC, cada
uma com 10% do consórcio.
Concordamos com a Presidenta Dilma no que
diz respeito a esse modelo de partilha. Ela tem uma
avaliação de que esse modelo foi bem-sucedido porque garante um equilíbrio justo entre os interesses
do Estado brasileiro, os interesses da Petrobras e os
interesses das empresas estrangeiras que entraram
como parceiras e decidiram investir na exploração dos
campos de petróleo no Brasil.
As empresas do consórcio vencedor reúnem
experiência, tecnologia e recursos necessários para
permitir que o Brasil possa explorar, com mais rapidez
e eficiência, os recursos do pré-sal.
Em relação à Petrobras, os investimentos no
Campo de Libra serão financiados pelo aumento da
produção de petróleo da estatal até 2017. Antes disso,
o Campo estará em fase exploratória.
A Presidente da Petrobras, Maria das Graças
Foster, recentemente considerada a 8ª executiva mais
admirada do Brasil, destacou que as expectativas para
a economia brasileira em 2014 são positivas, com início de novas unidades de produção e descobertas relevantes, o que significa mais investimentos no País,
mais emprego e mais renda.
Não podemos olhar para a Petrobras com uma
visão curta. Temos confiança na estratégia do Governo
para as políticas de petróleo e gás e não temos dúvidas de que 2014 será um ano promissor para o País e
para o plano de negócios da nossa empresa Petrobras,
que é o orgulho de todos os brasileiros.
E gostaria, Senador Paulo Paim, de dizer que
esta referência que faço à Petrobras tem tudo a ver
com o esforço que temos desenvolvido no Estado do
Acre. Um esforço que foi iniciado pelo então Senador
Tião Viana e que conseguiu os recursos necessários
para a realização de todos os estudos.
Foram investidos pelo menos R$55 milhões em
estudos, nos últimos seis, oito anos, no Acre. E hoje
nós temos a alegria de poder anunciar ao Brasil que,
nos dias 28 e 29, estarão sendo leiloados nove blocos
para a exploração de petróleo e gás na Bacia de Madre de Dios, no Acre. São pelo menos 19 mil quilômetros quadrados de extensão que abrigam esses nove
blocos. E eu tenho certeza de que, com a disposição
da Petrobras de participar desse leilão e de outras
empresas que vão também disputar esses blocos,
teremos a oportunidade de uma exploração racional,
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ambientalmente correta e que certamente vai trazer
grandes dividendos econômicos para aquela região,
que é uma região muito importante do Estado do Acre,
a região do Vale do Juruá. Eu tenho certeza de que,
com essa exploração de petróleo e gás, ela vai ter um
salto econômico significativo.
Eu tenho certeza de que a Petrobras, com a experiência, com a expertise que ela tem, tanto na exploração de águas profundas, quanto na exploração
de petróleo em terra, vai levar essa sua experiência ao
participar da licitação desses blocos na 12ª rodada de
licitações da ANP, que acontece nos dias 28 e 29 de
novembro. E eu tenho certeza de que a gente vai ter
uma licitação bem-sucedida. Se Deus quiser, vamos
iniciar uma nova etapa também para a economia do
Vale do Juruá, com a exploração desses blocos que
serão postos à venda para exploração a partir dos
dias 28 e 29.
Então, essa é a nossa esperança. Estamos muito
otimistas com esse leilão que vai acontecer.
Encerro, Sr. Presidente, essas minhas palavras,
pedindo a V. Exª a gentileza da publicação, na íntegra,
desses pronunciamentos, que são registros importantes para a sessão de hoje.
Muito obrigado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero hoje também
fazer um registro para saudar os 10 anos do programa Bolsa Família e elogiar a afirmação da presidenta
Dilma Rousseff de que o “Programa Bolsa Família vai
existir enquanto houver uma só família pobre no país”.
O Bolsa Família é um dos principais programas
sociais do governo e receberá R$ 24 bilhões neste ano.
É inegável o alcance social que o programa Bolsa Família obteve nessa última década e é inegável que o
programa resulta na diminuição da pobreza.
Com o investimento anual de R$ 24 bilhões, o Bolsa Família retirou 36 milhões de pessoas da extrema
pobreza do ponto de vista da renda – destas, 22 milhões saíram com o apoio do Plano Brasil Sem Miséria.
A presidenta Dilma destacou que o Bolsa Família,
esse programa de transferência de renda para os mais
pobres, foi capaz de varrer “as políticas clientelistas centenárias do nosso país”. As famílias são atendidas sem
relações de dominação do Estado sobre os cidadãos.
Com bem lembrou a presidenta, o dinheiro usado
no Bolsa Família não é esmola, e sim transferência de
renda de quem paga os impostos para uma parte da
população com quem o Brasil tem uma dívida.
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Ela sintetizou bem o programa:
“Bolsa Família não é caridade, e sim uma tecnologia social de distribuição de renda e combate à
desigualdade”
Gostaria de citar também o ex-presidente Lula,
que acertadamente afirmou que as críticas ao programa decorrem de um visão preconceituosa de pessoas
que se acham que só se é pobre por indolência.
Na verdade, é preciso oferecer oportunidades.
O Bolsa Família, na verdade, possui três eixos
principais: a transferência de renda promove o alívio
imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam
o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento
das famílias, de modo que os beneficiários consigam
superar a situação de vulnerabilidade.
Esse é um programa vitorioso.
Hoje, 13,8 milhões de famílias – o que corresponde a 50 milhões de pessoas – recebem o benefício
mensal do Bolsa Família. Mas o programa beneficia
mais pessoas além dessas famílias, o programa afeta
positivamente direta ou indiretamente, muito mais gente.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, Tereza Campello, informou, por exemplo, que
são muitos os impactos do programa na saúde e na
educação das crianças. Mais de 5 milhões de crianças
menores de 7 anos estão com a vacinação em dia –
este é justamente um dos compromissos assumidos
pelas famílias atendidas pelo programa.
Além disso, estudo publicado em maio na revista
científica The Lancet afirma que o Bolsa Família contribuiu para reduzir a mortalidade infantil das crianças
até 5 anos em 19,4%, entre 2004 e 2009.
E que, nas doenças ligadas diretamente à pobreza, a queda da mortalidade infantil foi mais acentuada:
46,3% nos casos de diarreia e 58,2% por desnutrição
nos municípios com alta cobertura do programa.
Além disso, os compromissos de saúde do Bolsa Família fazem com que as gestantes se alimentem
melhor e façam o acompanhamento pré-natal.
Dessa forma, ao longo de dez anos, essas medidas diminuíram a quantidade de nascimentos prematuros e melhoraram a situação nutricional das crianças
desde o nascimento.
Na educação, a ministra afirmou que 15,1 milhões de crianças e adolescentes têm a frequência
acompanhada mensalmente e informada a cada dois
meses ao governo para providências. Estudos também
mostram que o abandono escolar entre as crianças
beneficiárias é menor em todo o ciclo básico da educação. No ensino médio, é de 7%, enquanto a média
nacional é de 10,8%.
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O Bolsa Família também tem um papel importante
na economia do país. Estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), lançado neste mês, aponta
que cada R$ 1 investido no programa estimula o crescimento de R$ 1,78 no Produto Interno Bruto (PIB).
Ou seja, incentiva o comércio, a indústria, a geração
de empregos.
São resultados com esses que devemos celebrar e ampliar. O Brasil certamente tem motivos para
comemorar. Parabéns aos presidentes Lula e Dilma
pela visão estratégica de um governo voltado para o
social. Muito obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT –
AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de registrar, hoje, que
participei nesta segunda-feira, ao lado de um grupo de
senadores, no Rio de Janeiro, de uma missão de visita
à plataforma P-54 da Petrobras, onde conhecemos as
operações de exploração de óleo e gás daquela unidade ancorada em águas profundas.
A Plataforma P-54 tem capacidade diária para
processar 180 mil barris de petróleo e comprimir 6
milhões de metros cúbicos de gás.
A unidade P-54 pertence ao Campo de Roncador,
localizado a cerca de 125 km do litoral norte do Estado
do Rio de Janeiro, e está ancorada em profundidade
de 1.400 metros.
A plataforma tem, no total, 19 poços a ela ligados, sendo 13 produtores e 6 injetores de água e tem
capacidade de armazenar 1,5 milhão de barris de óleo.
Faço esse registro porque considero importante
o processo de conhecimento da estrutura física e do
investimento em infraestrutura que está sendo realizado pelo governo, e, também, porque estamos, nas
últimas semanas, exatamente em meio a vários debates
envolvendo a Petrobras: tivemos o leilão do Campo de
Libra e agora o anúncio de que o conselho de administração da estatal estuda uma nova metodologia de
reajuste de preços para a gasolina e o diesel.
O leilão de Libra, o primeiro leilão do Pré-Sal, na
semana passada, foi bem-sucedido e a intenção do
governo é manter o modelo de partilha nos próximos
leilões de petróleo na camada do Pré-Sal.
O leilão foi vencido pelo consórcio liderado pela
Petrobras, com 40% de participação, e integrado ainda
pelas empresas privadas Shell e pela francesa Total,
que ficaram com participação de 20% cada uma, além
de duas estatais chinesas, a CNPC e a CNOOC, cada
uma com 10% no consórcio.
Concordamos com a presidenta Dilma que o
modelo de partilha foi bem-sucedido e que esse modelo garante um equilíbrio justo entre os interesses do
Estado brasileiro, os interesses da Petrobras e os das
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empresas estrangeiras que vão investir na exploração
dos campos de petróleo.
As empresas do consórcio vencedor reúnem
experiência, tecnologia e recursos necessários para
permitir que o Brasil possa explorar com mais rapidez
e eficiência os recursos do Pré-Sal.
Em relação à Petrobras, os investimentos no
campo de Libra serão financiados pelo aumento de
produção de petróleo da estatal até 2017. Antes disso,
o campo estará em fase exploratória.
A presidente da Petrobras, Maria das Graças
Foster, recentemente considerada a 8ª executiva mais
admirada do Brasil, destacou que as expectativas para
a economia brasileira em 2014 são positivas, com início de novas unidades de produção e descobertas relevantes, o que significa mais investimentos no País,
mais emprego e mais renda.
Não podemos olhar a Petrobras com uma visão
de minuto.
Temos confiança na estratégia do governo para
as políticas de petróleo e gás e não temos dúvida de
que 2014 será um ano promissor para o país e para
o plano de negócios da empresa. Era o que eu queria
registrar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz.
V. Exª já está convidado a assumir aqui a Presidência
para que eu faça o meu pronunciamento. E o Waldemir
Moka, na reunião na casa dele, vai ter que nos esperar
um pouco mais, tanto eu como V. Exª.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim, esse digno representante do Estado do Rio
Grande do Sul, mas que representa, com absoluta maestria, todo o povo brasileiro, sendo o nosso Senador
mais ativo desta Casa.
V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Anibal Diniz, já são 22h10, e tanto
eu como V. Exª poderíamos estar no evento promovido pela Bancada do Mato Grosso aqui, no Senado, a
convite do Senador Waldemir Moka, jantando o que
eles chamam de porco no rolete, mas todos podem
saber que, se estamos aqui até às 22 horas, é porque
há compromissos com o nosso povo, a nossa gente,
que nos obriga, no bom sentido, ou que nos dá oportunidade de estar na tribuna do Senado.
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V. Exª defendeu aqui, com muita grandeza e,
como sempre, muita consciência política, tanto o Bolsa
Família, como também a nossa Petrobras.
Eu falo agora porque os trabalhadores navais de
Rio Grande, no meu Estado, estão numa situação muito
difícil e pediram que eu fizesse este pronunciamento. Eu
o faço como forma de ajudá-los na busca de solução.
Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, é com muita preocupação, mas, ao mesmo tempo, confiando em
que o problema será resolvido de maneira satisfatória,
que venho fazer aqui algumas considerações sobre a
gravíssima situação vivida pelos trabalhadores do Polo
Naval de Rio Grande.
Milhares de profissionais, Sr. Presidente, já perderam ou estão na iminência de perder seus empregos
nas indústrias lá instaladas.
E o que é pior: sem a garantia, pelo menos, de
que seus direitos trabalhistas serão respeitados.
Convém lembrar que a criação do Polo Naval de
Rio Grande trouxe fundadas esperanças para a chamada região sul, a região considerada mais pobre do
meu Estado. A expectativa era de que os equipamentos ali produzidos, com destaque para as plataformas
encomendadas pela Petrobras, propiciassem o desenvolvimento contínuo de toda a região, cujos maiores
centros urbanos são Rio Grande e Pelotas.
Ocorre, porém, que, concluídas e entregues as
plataformas P-53, P-55 e P-63, e estando em vias de
conclusão a P-58, a realidade que se tem hoje é bem
diferente.
De acordo com informações divulgadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas
e de Material Elétrico do Rio Grande e São José do
Norte, o Stimmerg, o número total de trabalhadores no
Polo, que ainda no mês de agosto chegava a 24 mil,
foi reduzido para 19 mil e vai despencar para 8 mil até
o final do ano. Uma situação que, conforme destaquei,
já é, por si mesma, de enorme gravidade, mas que se
torna ainda mais dramática em função de algumas
peculiaridades observadas no Polo Naval lá da nossa
querida cidade de Rio Grande.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, há que se destacar o fato de que, embora apenas três empresas de
grande porte tenham sido contratadas pela Petrobras
para a construção das plataformas – a Ecovix, a Quip
e a CQG –, muitos dos serviços foram – e utilizo aqui
expressões que vêm sendo adotadas pelos especialistas – terceirizados – a velha terceirização –, quarterizados e até mesmo quinterizados para dezenas de
empresas menores.
E muitas dessas empresas de pequeno porte –
vejam só as senhoras e senhores – já estão deixando
o Rio Grande do Sul sem pagar aos funcionários os
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seus direitos trabalhistas. Isso é triste, isso é grave,
isso é de deixar qualquer um indignado. Trabalharam,
trabalharam, trabalharam, mas não receberam salário,
o gato vai embora e abandona lá, à sua sorte, milhares
de trabalhadores.
Outra condição bastante peculiar do Polo Naval
de Rio Grande é a elevada concentração – a ponto de
configurar maioria – de empregados procedentes de
outras unidades da Federação, que foram chamados
para trabalhar lá porque são profissionais da construção
de plataformas. Agora, eles não têm sequer condição
de voltar para seus Estados de origem, principalmente no Nordeste. Por isso, a minha solidariedade total
a esses trabalhadores.
A informação que temos é de que, dos quase
20 mil trabalhadores que lá exercem suas atividades
profissionais, apenas 7 mil são gaúchos. Então, 13 mil
serão jogados ao léu, ficando, quem sabe, a caminhar
pelas ruas do Rio Grande e sentados, muitos, na sarjeta.
Acontece, Sr. Presidente, que o maior desejo desses funcionários vindos de fora e agora dispensados
é ter pelo menos o sonho de voltar para casa. Só que
eles têm que receber a sua indenização. E aí vai ter
que haver, sim, a responsabilidade solidária de todos,
de todos que terceirizaram ou quarterizaram o serviço.
E responsabilidade solidária significa que as empresas matrizes vão ter que indenizar os trabalhadores.
Sr. Presidente, eles só querem voltar para as
suas cidades de origem, para o aconchego dos seus
filhos, das suas esposas, enfim, das suas famílias. Algumas empresas estão apostando na morosidade dos
tribunais trabalhistas – por isso é que recentemente
fui Relator de um projeto aqui que acelera a decisão
dos processos trabalhistas na Justiça. Imaginem que,
mesmo recorrendo à Justiça para verem seus direitos
assegurados, os trabalhadores, já longe do Estado,
vão ter que voltar para comparecer à audiência, para
ver quanto vão receber, já que o gato, o malandro que
terceirizou vai recorrer, recorrer para não pagar o direito dos trabalhadores.
Aí chegamos a essa situação, Sr. Presidente, em
que começamos a discutir algo que nem deveria ser
discutido: o respeito ao direito trabalhista da nossa gente, dos trabalhadores, dos funcionários. Isso tem que
ser sagrado. A única discussão que deveríamos estar
travando neste momento – e eu me recuso a aceitar
que ela não seja levada adiante – é sobre o problema social ocasionado pela enxurrada de demissões
e o que podemos fazer para enfrentá-lo. De qualquer
forma, trataremos deste assunto, com certeza, com a
firmeza de sempre.
Voltemos à questão dos direitos trabalhistas. É
essencial, Sr. Presidente, que eles sejam respeitados.
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Em reunião realizada na última segunda-feira, no
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto
Alegre, com a presença da Desembargadora Rosane
Serafini Casa Nova, Vice-Presidente daquele órgão, do
Dr. Luís Augusto Lara, Secretário Estadual do Trabalho
e do Desenvolvimento Social, de importantes líderes
sindicais e de representantes do Ministério Público do
Trabalho, do Foro Trabalhista de Rio Grande e da Caixa
Econômica Federal, o problema foi amplamente debatido, de modo que o processo aparentemente pode
ser, sim, bem encaminhado, usando o instrumento da
responsabilidade solidária. Quem terceirizou e contratou gato que fique com o gato para si agora, mas que
pague aos trabalhadores.
É preciso que estejamos atentos para nos certificarmos de que todas as providências necessárias
foram tomadas e que os trabalhadores não terão seus
direitos, mais uma vez.
Concluída com rapidez essa etapa – espero que
assim seja, Sr. Presidente – de assegurar que fundamentos básicos das relações de trabalho não sejam
atropelados, é o caso de nos debruçarmos sobre a
discussão de fundo, a discussão que me parece mais
decisiva: como evitar que um verdadeiro tsunami social
se abata sobre a região sul do meu Estado?
Eu já disse aqui, Sr. Presidente, que o Polo Naval de Rio Grande trouxe muita esperança para a região. Afinal, vinha com ele a promessa de revitalização dos setores secundário e terciário da economia e,
consequentemente, a promessa de geração de mais
empregos.
Os empregos, efetivamente, foram gerados, mas
com eles também vieram diversos problemas estruturais e sociais, que vão desde o aumento exagerado
do preço das unidades habitacionais até o congestionamento da rede viária, passando pelo aumento da
pressão sobre os sistemas de educação, saúde e saneamento. Ora, infraestrutura é preciso.
Ora, depois de tudo isso, depois de submeter
toda região a uma realidade em que se mesclam o
progresso e o desconforto – o progresso associado ao
crescimento econômico, mas também o desconforto
gerado por esse mesmo crescimento –, não se pode
agora simplesmente dizer para as pessoas “Olhem, a
festa acabou! Os empregos acabaram! Aceitem a nova
realidade em que colherão somente os ônus, e não os
bônus, das decisões”.
Isso não apenas seria desumano, como denotaria uma imensa falta de responsabilidade de todos,
principalmente dos empregadores com as pessoas
envolvidas na questão.
Por isso, se faz urgente – e volto a insistir neste ponto – uma ampla discussão sobre o assunto. Há
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muitas perguntas sobre a mesa, Sr. Presidente. Que
medidas precisam ser adotadas para reduzir o problema social causado por demissões em massa?
Como tornar menos instáveis os empregos gerados no Polo Naval de Rio Grande? A terceirização
excessiva nos serviços encomendados deve ser desestimulada e até coibida?
Podemos aceitar que, já perto das festas natalinas, ali, no Natal, milhares e milhares de profissionais
sejam dispensados de suas atividades sem uma ação
efetiva da parte dos responsáveis que cuide de amenizar os danos sociais daí decorrentes?
Em síntese, Sr. Presidente, como fica, afinal – e
esta é a pergunta que mais me angustia –, a situação
dos trabalhadores e dos seus familiares?
Todas essas perguntas, Sr. Presidente, precisam
ser respondidas rapidamente, seja pelos empresários,
seja pelos governantes, para que o sofrimento já imposto a milhares de trabalhadores do Rio Grande do
Sul não se torne ainda maior.
Deixo aqui a minha total solidariedade aos trabalhadores, aos sindicalistas, ao Prefeito Alexandre
Lindenmeyer e ao seu vice, Eduardo Lawson, pelo esforço que estão fazendo na busca das soluções para
essa situação que preocupa a todos.
Sr. Presidente, terminando o meu tempo, eu queria ainda deixar registrado nos Anais da Casa dois documentos. Um deles deixa muito claro que nós somos
contra a forma como querem agora regulamentar o
trabalho escravo.
Olhem o que está acontecendo no Rio Grande.
Os trabalhadores lá estão agora em um regime de
quase escravidão. Eles trabalharam, trabalharam, trabalharam, e não vão receber nada, a não ser a longo,
longo prazo.
Como disse, no OIT, um trabalhador resgatado
do trabalho escravo, “De primeiro, a escravidão era
quando os negros e índios trabalhavam apanhando.
Hoje, é quando se trabalha sendo humilhado”. “A escravidão não é só ficar preso em uma fazenda ou em
uma fábrica. É humilhar a pessoa no serviço e não
pagar, e ter de comer coisa ruim.e trabalhar demais”.
“Ser humilhado: receber grito direto, ser tratado que
nem cachorro”. “É quando a gente não se sente nem
como humano e não tem o direito [que é direito] de
receber sequer sua indenização”.
Por isso, Sr. Presidente, nós vamos ter que aprofundar muito aqui essa questão da regulamentação,
para que ela não seja na verdade uma regulamentação
para manter o trabalho escravo.
E, por isso, eu quero, aqui, cumprimentar a Casa
Civil, o Ministério do Trabalho, que apresentou uma
proposta aqui que eu espero que o Senador Romero
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Jucá acate. A proposta do Governo é equilibrada, de
bom senso e deixa muito claro a importância de nós
garantirmos o direito de todos ao trabalho e que a gente
vai, na verdade, proibir o trabalho escravo. E quem, na
sua indústria ou na sua fazenda, mantiver alguém sob
regime de escravidão, perde tudo. Perde a empresa e
perde também a terra.
Deixo aqui este registro de um documento muito
bem formulado pela nossa assessoria do Partido dos
Trabalhadores – e que tem também a redação final da
Casa Civil – como a proposta alternativa do debate que
faremos na semana que vem.
Sr. Presidente, agora é só simbolicamente. Eu
quero apenas deixar aqui que a gente tem tanto sofrimento nessa longa caminhada da vida, mas há momentos bonitos. Eu quero agradecer aqui a um Senador
que me mandou, explorando todo o seu veio poético,
a seguinte mensagem:
[Parabéns,] Paim,
Tu és um guerreiro,
Tu és um paladino,
Tu és a voz dos sofridos,
Tu és a voz da esperança,
Tu és um símbolo,
Daqueles que querem um Brasil justo,
Onde a igualdade e o espírito fraterno sejam
primados.
E você que, na sua grandeza de propósitos,
é para nós [a gente respeita como você é],
simplesmente Paim.
Ele, Sr. Presidente, me mandou essa mensagem,
explorando o seu veio poético, depois que ele leu um
poema que foi publicado nas redes sociais – Os pensamentos de Joemir Silva, em que ele diz: “A Política
Transformou Minha Vida, Simplesmente Paim.” E ele diz:
A sabedoria de um mestre
A força de um guerreiro
O amor pelo que faz.
Tomaste-te um símbolo
Tomaste-te uma referência
Inspira os jovens e faz com que acreditamos
nas lutas sociais
Sábias palavras por ti são ditas.
Tens feito muito por todos nós
Tem honrado nosso povo
Tua dedicação é algo que me inspira
É fascinante ouvir teus discursos [com a firmeza como defende toda a nossa gente]
Conduz com maestria todas as batalhas
Tornou-te um ícone.
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Terminei, Sr. Presidente. Apenas fiz a leitura porque muitos me pediram. Outro dia eu citava, de um poema. Um Senador me mandou esse dele e eu li aqui.
Então, está desfeita a curiosidade.
Lidos aqui os dois poemas de um Senador chamado Ruben e de um poeta chamado Joemir Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Considere na íntegra os meus três pronunciamentos.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre situação dos trabalhadores do Polo Naval de Rio Grande.
Sr. Presidente, Srªs Srs. Senadores, é com muita preocupação, mas ao mesmo tempo confiando em
que o problema será resolvido de maneira satisfatória,
que venho fazer algumas considerações sobre a gravíssima situação vivida pelos trabalhadores do Polo
Naval de Rio Grande.
Milhares de profissionais, Senhor Presidente, já
perderam ou estão na iminência de perder seus empregos nas indústrias lá instaladas.
E o que é pior: sem a garantia, pelo menos, de
que seus direitos trabalhistas serão respeitados.
Convém lembrar que a criação do Polo Naval de
Rio Grande trouxe fundadas esperanças para a região
sul do meu Estado.
A expectativa era de que os equipamentos ali
produzidos, com destaque para as plataformas encomendadas pela Petrobras, propiciassem o desenvolvimento contínuo de toda a região, cujos maiores centros
urbanos são Rio Grande e Pelotas.
Ocorre, porém, que, concluídas e entregues as
plataformas P-53, P-55 e P-63, e estando em vias de
conclusão a P-58, a realidade que se tem hoje é bem
diferente.
De acordo com informações divulgadas pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas
e de Material Elétrico de Rio Grande e São José do
Norte – o Stimmerg –, o número total de trabalhadores
no Polo, que ainda no último mês de agosto chegava
a 24 mil, já foi reduzido para 19 mil e deverá despencar para 8 mil até o final do ano; uma situação que,
conforme destaquei, já é por si mesma de enorme
gravidade, mas que se torna ainda mais dramática em
função de algumas peculiaridades observadas no Polo
Naval de Rio Grande.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, há de destacar o fato de que, embora apenas três empresas de
grande porte tenham sido contratadas pela Petrobras
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para a construção das plataformas – a Ecovix, a Quip
e a CQG –, muitos dos serviços foram (e utilizo, aqui,
expressões que vêm sendo adotadas pelos especialistas) terceirizados, quarteirizados e até mesmo quinteirizados para dezenas de empresas menores.
E muitas dessas empresas de pequeno porte, vejam só as Srªs e os Srs. Senadores!, já estão deixando
o Rio Grande do Sul, sem pagar a seus funcionários
os respectivos direitos trabalhistas.
Outra condição bastante peculiar do Polo Naval
de Rio Grande é a elevada concentração – a ponto de
configurar maioria – de empregados procedentes de
outras Unidades da Federação.
A informação que temos é de que, dos quase
vinte mil trabalhadores que lá exercem suas atividades
profissionais, apenas 7 mil seriam gaúchos.
Acontece que, como o maior desejo desses funcionários vindos de fora e agora dispensados é voltar
o mais rapidamente possível para suas cidades de
origem – para o aconchego de suas famílias –, algumas empresas estão apostando na morosidade dos
tribunais trabalhistas.
Imaginam que, mesmo recorrendo à Justiça para
ver seus direitos assegurados, os trabalhadores já estarão longe do Estado quando tiverem de comparecer
às audiências.
E aí chegamos a essa situação, Senhor Presidente, em que começamos a discutir algo que nem deveria
ser discutido: o respeito aos direitos trabalhistas dos
funcionários. Ora, isso deveria ser sagrado.
A única discussão que deveríamos estar travando neste momento – e eu me recuso a aceitar que ela
não seja levada adiante – é sobre o problema social
ocasionado pela enxurrada de demissões e o que podemos fazer para enfrentá-lo.
De qualquer forma, trataremos desse assunto
mais à frente. Voltemos à questão dos direitos trabalhistas. É essencial, Senhoras e Senhores Senadores,
que eles sejam respeitados.
Em reunião realizada na última segunda-feira no
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto
Alegre – com a presença da Desembargadora Rosane
Serafini Casa Nova, Vice-Presidente daquele órgão,
do doutor Luís Augusto Lara, Secretário Estadual do
Trabalho e do Desenvolvimento Social, de importantes
líderes sindicais e de representantes do Ministério Público do Trabalho, do Foro Trabalhista de Rio Grande
e da Caixa Econômica Federal –, o problema foi amplamente debatido. De modo que o processo, aparentemente, está bem encaminhado.
Mas é preciso que estejamos atentos, para nos
certificar de que todas as providências necessárias
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foram tomadas e os trabalhadores não terão seus direitos sonegados.
Concluída com rapidez essa etapa, Senhor Presidente – a etapa de assegurar que fundamentos básicos
das relações de trabalho não sejam atropelados –, é o
caso de nos debruçar sobre a discussão de fundo, a
discussão que me parece ainda mais decisiva. Como
evitar que um verdadeiro tsunami social se abata sobre a região sul do meu Estado?
Já disse aqui, Senhoras e Senhores Senadores,
que o Polo Naval de Rio Grande trouxe muita esperança para aquela região.
Afinal, vinha com ele a promessa de revitalização dos setores secundário e terciário da economia e,
consequentemente, a promessa de geração de muitos
empregos.
Os empregos, efetivamente, foram gerados. Mas
com eles também vieram diversos problemas estruturais
e sociais, que vão desde o aumento exagerado no preço das unidades habitacionais até o congestionamento da rede viária, passando pelo aumento da pressão
sobre os sistemas de educação, saúde e saneamento.
Ora, depois de tudo isso, depois de submeter
toda a região a uma realidade em que se mesclam o
progresso e o desconforto – o progresso associado ao
crescimento econômico, mas também o desconforto
gerado por esse mesmo crescimento –, não se pode
agora simplesmente dizer para as pessoas:
“Olhem, a festa acabou! Os empregos acabaram!
Aceitem uma nova realidade em que colherão somente
os ônus, e não os bônus, das decisões governamentais”.
Isso não apenas seria desumano, como denotaria
uma imensa falta de responsabilidade de todas as autoridades direta e indiretamente envolvidas com a questão.
Por isso, se faz urgente, e volto a insistir neste
ponto, uma ampla discussão sobre o assunto.
Há muitas perguntas sobre a mesa, Senhor Presidente. Que medidas precisam ser adotadas para
reduzir o problema social causado por essa série de
demissões?
Como tornar menos instáveis os empregos gerados no Polo Naval de Rio Grande? A terceirização
excessiva dos serviços encomendados deve ser desestimulada e até coibida?
Podemos aceitar que, já perto das festas natalinas, milhares e milhares de profissionais sejam simplesmente dispensados de suas atividades, sem uma
ação mais efetiva de governo que cuide de amenizar os
danos sociais daí decorrentes? Em síntese: como ficam,
afinal – e essa é a pergunta que mais me angustia –,
como ficam, afinal, os trabalhadores e suas famílias?
Todas essas perguntas, Srªs e Srs. Senadores,
precisam ser respondidas o mais rapidamente possível,
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para que o sofrimento já imposto a milhares de trabalhadores no Rio Grande do Sul não se torne ainda maior.
Sr. Presidente. Vamos realizar uma audiência
pública para discutirmos a questão da terceirização,
que é a grande responsável ou irresponsável por tudo
isso que está acontecendo.
Quero registrar minha solidariedade ao prefeito de
Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer, ao vice-prefeito,
Eduardo Lawson, ao presidente do Sindicato dos Me-
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talúrgicos, Benito Gonçalves, que me subsidiou neste
pronunciamento e exige providencias, e, principalmente,
transmitir o apoio irrestrito aos trabalhadores.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA PAULO
����������������������
PAIM������������
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Paulo Paim.
Antes de encerrar a sessão, Senador Paim, eu
gostaria de informar que o PLC nº 23, de 2012, que
institui o dia 6 de agosto como Dia do Profissional da
Educação, foi aprovado terminativamente na Comissão
de Educação no dia 7 de julho e encaminhado para a
Subsecretaria de Coordenação Legislativa no dia 12
de julho de 2013 e aguarda tão-somente a leitura do
parecer para que nós o tenhamos promulgado.
Então, esperamos, Senador Paim, poder lê-lo na
próxima semana, ou amanhã mesmo, se V. Exª estiver em plenário e puder pedir que seja feita a leitura
do parecer do PLC nº 23, para que possamos tê-lo
sancionado, porque ele já foi devidamente aprovado
e é uma reivindicação da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação, que tem todo o nosso
respeito, a nossa consideração. Eles me mandaram
um ofício fazendo essa cobrança justamente porque
fui o Relator dessa matéria na Comissão de Educação.
Então, se V. Exª estiver amanhã em plenário – V.
Exª nunca está ausente –, aproveite para pedir a leitura do PLC nº 23, de 2012, para que ele possa ser
sancionado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Terá todo o meu apoio, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Paim.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB
– AL. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o programa Bolsa Família foi
lançado no dia 20 de outubro de 2003 para atender
milhões de brasileiros que não tinham renda sequer
para fazer uma refeição ao dia. A meta há dez anos,
ousada para época, era fazer com que todo brasileiro
fizesse 3 refeições por dia, como anunciou o Presidente
Lula em seu discurso após vitória na eleição de 2002.
Fruto da sensibilidade social do ex-Presidente
Lula, o Bolsa Família, além da urgência e abrangência
social, se transformou em um agente multiplicador da
economia brasileira e foi decisivo para o crescimento
do mercado interno, para a redução da pobreza e também para aumentar a arrecadação tributária.
Por estes motivos, o Brasil vem ganhando organismos internacionais pelo êxito do programa de combate à fome. O Bolsa Família é um modelo mundial e
é um dos mais recomendados pela Organização das
Nações Unidas.

Quinta-feira 31

1043

77407

Eu tive a honra de ser o relator do Bolsa Família
no Senado Federal e nunca duvidei de sua eficiência
e alcance sócio-econômico. No dia 19 de dezembro
de 2003, como relator aqui no Senado Federal, demos
o sinal verde e aprovamos o programa Bolsa Família.
Seu mérito é inequívoco, disse à época e reitero ainda
hoje. Atualmente são perto de 50 milhões de beneficiados em todo Brasil.
Só em Alagoas, mais de R$ 30 milhões de reais
são repassados todos os meses, beneficiando 1,4 milhão de alagoanos. O Bolsa Família e o aumento real
dos salários tiraram milhões de pessoas da pobreza
em todo o País. A nova luta é unificar todos os programas sociais do governo e transforma-los em lei para
que as conquistas não sejam ameaçadas.
À época muito se polemizou, sociologicamente
sobre o programa. Diziam que era assistencialista, outros afirmavam ser um caminho sem saída e ainda um
estímulo ao ócio. Os números mostram que os críticos
estavam equivocados.
Desde a criação do Bolsa Família, perto 5,8 milhões de famílias deixaram de receber as transferências de renda do governo. Nada menos do que 40%
dos ex-beneficiários fazem parte de núcleos familiares
que aumentaram sua renda per capita e não se enquadram mais na atual faixa de pagamento do benefício.
Nas planilhas do Ministério do Desenvolvimento Social, o número de famílias que saíram do Bolsa
Família em virtude do aumento de renda 2,2 milhões
nos últimos oito anos. A maioria foi beneficiada pela
atual política de valorização do salário mínimo, proposta por uma comissão do Senado que eu criei quando
presidi a Casa.
Ou seja, o mito de que o Bolsa Família desestimularia a procura por empregos e que se tornaria o
bolsa ócio caiu por terra. Assim como também ruiu a
tese conservadora de que o Bolsa Família estimularia
a natalidade.
Estes dados e a eficácia do Bolsa Família demonstram que estamos no caminho certo. A presidente
Dilma Rousseff, para complementar o Bolsa Família,
lançou o Brasil sem Miséria. A iniciativa ampliou o Bolsa Família com o acréscimo de 1,3 milhões de beneficiados na faixa de 0 a 14 anos.
No ano passado, em maio de 2012, o “Brasil
Carinhoso” expandiu novamente o Bolsa Família, aumentando o valor dos repasses em 2 milhões de lares
onde havia crianças de até 6 anos.
O orçamento do Bolsa Família hoje é de R$ 20
bilhões, o que significa 0,45% do Produto Interno Bruto. É, sem dúvida, um percentual inexpressivo pelos
resultados obtidos.
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Desde 2003, ano da criação do programa, segundo a comparação do PNAD 2011 e o PNAD 2011,
a proporção de pobres no Brasil caiu impressionantes
57,5%. O Brasil, com este números, cumpriu as metas
da ONU de reduzir a pobreza à metade em apenas 9
anos, e o compromisso era atingir este patamar em
25 anos.
O programa Bolsa Família e a nova mecânica de
reajustes do salário mínimo acima da inflação – que
robusteceram o mercado consumidor interno – têm
ajudado o Brasil a contornar as sucessivas crises
mundiais e, mais que isso, dinamizaram a economia
e funcionaram como multiplicadores econômicos de
resultados surpreendentes .Por isso eu tenho muita
honra em ter podido contribuir com estas duas iniciativas que hoje ajudam o País a crescer, a reduzir a
miséria e a distribuir renda.
Muito Obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, uma grave questão tem preocupado a população brasileira e
gerado temor quanto à segurança alimentar de todos
nós: refiro-me ao consumo de carne bovina. Somos,
hoje, o terceiro País no mundo em termos de consumo
per capita do produto.
A produção, em atendimento a uma intensa demanda, não para de crescer. Ocorre que os níveis de
exigência do consumidor têm crescido em proporção
similar, ao passo que a oferta ainda carece de estrita
obediência aos parâmetros fitossanitários e higiênicos
determinados pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento.
O setor produtivo brasileiro ligado ao sistema
agroindustrial da carne bovina, por sua vez, mostra-se insatisfeito com a propagação dos abatedouros
clandestinos.
O nosso País possui o maior rebanho comercial
de gado do mundo, e tornamo-nos, nos últimos anos,
o maior exportador mundial dessa carne. Mais que
isso, a qualidade de nosso produto e os investimentos
em tecnologia nos conferiram competitividade em nível internacional, e, por isso, os resultados continuam
aparecendo. Em 2013, tivemos crescimento de 19%
nas exportações, no período compreendido entre janeiro e setembro.
No meu Estado de Mato Grosso, as vendas para
o exterior igualmente se têm expandido, de forma gradativa. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Fazenda, no acumulado
de julho, agosto e setembro deste ano, embarcamos
um volume 21,52% superior ao do mesmo trimestre
do ano de 2012.
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Contudo, esse panorama de boas notícias está
sendo afetado violentamente pelo abate clandestino.
Com efeito, é como se mantivéssemos, em paralelo,
a modernidade e o atraso; o fiel cumprimento da legislação e a ausência do Estado; a saúde e a doença.
De um lado, existe um complexo agroindustrial
moderno e dinâmico, no qual as cadeias produtivas se
encontram integradas desde o abate até a distribuição,
além de estarem organizadas em moldes logísticos,
tecnológicos e sanitários rigorosamente em acordo
com a legislação em vigor.
De outro lado, apresenta-se um quadro dramaticamente negativo, em que inexistem condições de
salubridade e higiene, ou qualquer forma de fiscalização ou controle. Nesse lado medieval, além dos graves
problemas à saúde das pessoas, sobeja a sonegação
de impostos.
Uma simples busca pelos jornais, revistas e sites
de todas as regiões do Brasil demonstra que o problema está disseminado. Estima-se que 30% da carne
bovina consumida no País provenha de abatedouros
clandestinos. Esse quantitativo é menor no Sul, em
torno de 20%, e maior no Norte e Nordeste, girando
entre 30% e 40%.
Em alguns estados da Federação, a suspeita é
que mais da metade da carne bovina seja oriunda de
abates irregulares.
Srªs e Srs. Senadores, a situação é realmente
preocupante. A Revista Veja percorreu 5 estados, em
março de 2013, visitou inúmeros matadouros municipais e estaduais e constatou que, abro aspas: “Mais
de 30% da carne vendida no Brasil é clandestina – o
que significa que não passa por fiscalização.n É freqüentemente produzida sob péssimas condições de
higiene e apresenta enorme probabilidade de estar
contaminada por bactérias e vermes causadores de
doenças como a salmonelose e a teníase”.
Já o programa televisivo “Fantástico”, da Rede
Globo, mostrou, no dia 10 de março, imagens chocantes de abate cruel, falta de higiene e irregularidades
de toda ordem.
Inclusive no dia 09 de abril deste ano, realizamos
nesta Comissão uma audiência pública, por mim requerida, com o objetivo de discutir as denúncias veiculadas por esse programa em relação às condições
dos abatedouros bovinos no Brasil.
Essa audiência contou com presença do
• Sr. Luiz Fernando Mainardi – Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado
do Rio Grande do Sul;
• Sra. Mônica Bergamaschi – Secretária de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo;
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• Sr. Meraldo Figueiredo Sá – Secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Estado
do Mato Grosso;
• Sr. Antônio Flávio Camilo de Lima – Secretário
de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás;
• Sra. Cristyanne Barbosa Taques – Diretora de
Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal – DIPOVA – da Secretaria de Estado de Agricultura do DF;
• Sr. Roberto Smeraldi – Presidente – Amigos da
Terra -Amazônia Brasileira;
• Sr. Benedito Fortes de Arruda – Presidente do
Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV;
• Sr. Enio Antônio Marques Pereira – Secretário
de Defesa Agropecuária – Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – SDA/MAPA;
• Sr. Francisco Saraiva da Silva Júnior – Presidente da União Nacional dos Fiscais Agropecuários;
• Sra. Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz –
Diretora Técnica do Indea – MT;
• Sr. Heinz Otto Hell Wig – Coordenador da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo
Enquanto a indústria frigorífica moderna investe
em tecnologia e processos de higidez, sofre inspeção
freqüente e rigorosa e cumpre com todas as obrigações fiscais e trabalhistas, o subterrâneo mundo do
abate clandestino constitui terra franca para todas as
irregularidades possíveis, o que resulta em forte revés
para as políticas públicas de saúde alimentar humana
e saúde animal.
Os frigoríficos brasileiros são, hoje, grandes corporações de porte global, o que se traduz em melhorias
nos produtos e na saúde da população que os consome – e é chocante que tenham de concorrer com
matadouros primitivos.
O mercado interno, vale dizer, as nossas famílias, é quem mais sofre os efeitos deletérios advindos
de alimentos de origem desconhecida, processados
de forma rudimentar, transportados em condições precárias e sem refrigeração controlada. Mas isso não é
tudo. Como não há fiscalização, não é difícil imaginar
que as reses são criadas à base de alimentação precária, sem qualquer controle veterinário, incluindo as
vacinas. Obviamente, tais condições, aliadas ao não
pagamento de impostos, resultam em melhor preço nos
postos de venda, gerando concorrência desleal. Além
disso, condições socioeconômicas, fatores culturais e
desconhecimento dos riscos contribuem para que a
carne clandestina ainda seja largamente comercializada em muitas regiões.
Sr. Presidente, a lista de problemas trazidos pelo
abate clandestino é extensa. O Ministério Público Federal, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis e o Ministério Público do Trabalho,
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conjuntamente, propuseram ação contra 26 frigoríficos
dos estados de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas.
As investigações identificaram cerca de 60 mil animais
criados em fazendas irregulares, e os donos dos frigoríficos foram acusados de devastação florestal, uso
de trabalho escravo e violação de direitos indígenas.
Aqui no Senado Federal, na Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, que tenho a honra de presidir, convocamos
Audiência Pública para debater o tema com autoridades e especialistas no assunto. A constatação inicial
é que é preciso estabelecer e impor um padrão para
unificar os procedimentos em todo o território nacional,
uma vez que os abatedouros dos pequenos municípios
não seguem regras sanitárias adequadas.
O então secretário de Defesa Agropecuária do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Doutor Ênio Antônio Marques Pereira, esteve presente
à Audiência Pública. A autoridade informou que o governo federal está trabalhando para implementar regras
mínimas comuns para todas as esferas governamentais.
Quero dizer que julgo positiva a intenção do governo, mas chamo a atenção para o fato de que há um
grave problema relacionado a custos de instalações
e de equipamentos necessários ao atendimento às
regras de higiene, muitas vezes proibitivos para pequenos frigoríficos. Outro ponto é o que concerne às
dificuldades das prefeituras em fiscalizar um grande
número de abatedouros. Torna-se imperativo ampliar
os repasses da União para que tais prefeituras possam contratar, mediante concurso público, como reza
a Constituição, profissionais veterinários para realizar
fiscalizações permanentes nos abatedouros municipais.
Outras medidas foram sugeridas pelos secretários estaduais de agricultura. Meraldo Figueiredo Sá,
Secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar de Mato Grosso, propôs a implantação de consórcios intermunicipais para formar abatedouros com
atuação regional. Segundo ele, abro aspas: “Os consórcios tornam o investimento rentável e tiram muitos
abatedouros da clandestinidade”. Para Luiz Fernando
Mainardi, do Rio Grande do Sul, sistemas de rastreamento do rebanho deveriam ser obrigatórios em todo
o País, como forma de acabar com abate clandestino
de animais. Já Mônica Bergamaschi, do Estado de
São Paulo, ressaltou que só existe abate clandestino
porque há comércio clandestino e consumidores para
o produto irregular. A solução passaria, portanto, pela
integração do trabalho de fiscalização de abatedouros
com o da vigilância sanitária nos pontos de venda a
varejo, além de campanhas dirigidas aos consumidores.
Recordo-me, ainda, Senhoras e Senhores Senadores, de iniciativas regionais bem-sucedidas, como
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a implementação de “Projeto de entreposto frigorífico
modular” pelo governo da Bahia, estado que muito
sofre com o problema do abate clandestino. O projeto
consiste na “construção de entrepostos frigoríficos nas
proximidades do comércio varejista local, com estrutura
e instalações adequadas, visando manter a segurança
alimentar na cadeia de distribuição e comercialização,
propiciando uma distribuição racional no comércio varejista”. Trata-se de mais um elo necessário numa cadeia que não pode apresentar fragilidades, sob pena
de pôr em risco a saúde da população.
Senhor Presidente, é em nome dessa população que se encontra sob risco que precisamos somar
esforços para coibir a oferta ilegal de carne bovina. É
preciso intensificar a atuação dos órgãos de fiscalização e, se necessário, fechar os abatedouros irregulares; é indispensável impor medidas padronizadas de
assepsia e controle de doenças transmissíveis pela
carne; é preciso, por fim, aumentar o repasse de verbas federais para viabilizar essas ações, sem prejuízo
de outras medidas que se fizerem necessárias.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco União e Força/PSC – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio
Senado e espectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais,
Na manhã de segunda-feira, dia 28, houve um
evento no meu Estado, promovido pela Federação dos
Municípios do Estado de Sergipe, cujo tema foi “Prefeitura em Crise. População desamparada...”
E durante o ato realizado na Assembléia Legislativa de Sergipe, Senhor Presidente, ficou demonstrado
de maneira clara e objetiva a profunda insatisfação dos
gestores municipais com a forma de tratamento que têm
recebido por parte da União e do Governo do Estado.
Insatisfação legítima, Srªs e Srs. Senadores. Porque são esses homens e mulheres, Prefeitos dos
municípios de todo o País, que estão no dia a dia vivenciando as dificuldades da população e convivendo
com a angústia de, na maioria das vezes, não ter como
resolver os problemas das suas comunidades.
Na maioria dos países, as Federações são compostas pelo Governo federal e pelos Governos Estaduais. É fato que com a promulgação da nossa Constituição Cidadã – que completou 25 anos – a figura do
município foi incluída na nossa Federação e, dessa
maneira, temos um Pacto Federativo moderno e inovador, com a participação das três esferas administrativas. Mas será que fora do papel, na prática, isso
tem acontecido?
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E o que vemos Sr. Presidente, é o nosso Pacto
Federativo – insisto em ratificar – que é um grande
avanço conquistado pela e para a sociedade, da maneira como está funcionando servir tão somente para
colocar a culpa pela ineficácia da prestação de serviços
públicos nos gestores municipais. E temos consciência
de que não é bem assim.
Sabemos que a divisão das Receitas, da forma
como está, é perversa. Enquanto a União fica com
mais de 60% da arrecadação e os Estados com algo
em torno dos 21%, aos municípios cabe apenas 13%.
Srªs e Srs. Senadores, como atender às demandas
municipais?
Isso sem falar na crise financeira iniciada em
2008, que desacelerou a economia de maneira global,
associada às medidas de superação desta mesma crise, adotadas na condução da política econômica pelo
Governo Federal tendo como resultado perdas de receita na ordem de mais de R$ 8 bilhões para os cofres
municipais no repasse do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM, tendo como base para esse cálculo a arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI.
Mas não para por aí, além disso, o Governo Federal passou a criar contribuições ao invés de impostos
e, dessa maneira, a União aumenta sua própria arrecadação, sem necessariamente ter que dividir essa
nova receita. E aí eu lhes pergunto: é justo?
O que temos testemunhado são Prefeitos e Prefeitas de todos os municípios, vindo semana, após
semana a Brasília, em uma verdadeira peregrinação
batendo de porta em porta, em cada um dos Ministérios. E aí eu lhes pergunto mais uma vez: é justo?
Essa injustiça precisa ser corrigida. E parte dessa
correção, passa pela aprovação da PEC 39 de 2013, de
autoria da Senadora Ana Amélia, que prevê a alteração
da redação do art., 159 da Constituição Federal, para
aumentar em dois pontos percentuais o repasse do IR
e do IPI para o Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). Só para se ter uma idéia, a aprovação dessa
PEC, trará aos municípios algo em torno de 7 bilhões
de reais. Não resolve o problema, mas ajuda e muito!
Contudo, a justiça, Sr. Presidente, está na autonomia para os municípios. Os Prefeitos e Prefeitas
precisam ser ouvidos e o clamor não vem apenas de
Sergipe, o pedido de socorro está vindo de todos os
cantos do Brasil.
Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional de Municípios, divulgada em setembro de 2012,
constatou que 75% dos municípios brasileiros indicava que a queda de arrecadação do FPM influenciaria
negativamente no fechamento das contas no final do
exercício, num cenário ainda mais grave, por se tratar
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de encerramento de mandato municipal. O que percebemos hoje, é que mandato de Prefeito, tornou-se
profissão de risco, onde muitos respondem a processos
sem, de fato, terem cometido irregularidades.
Da minha parte, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu gabinete e toda a minha equipe sempre
estiveram e sempre estarão à disposição dos Prefeitos e Prefeitas, na busca de emendas para seus municípios, na orientação necessária e, acima de tudo,
quero declarar meu apoio a favor da PEC 39 de 2013,
da Senadora Ana Amélia.
Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União
e Força/PR – AM. Sem apanhamento taquigráfico.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é
inadmissível que crianças e adolescentes estejam vivendo nas ruas do Brasil expostas a violência sexual
e às drogas. Temos visto crescer no país essa triste
realidade e ao que tudo indica às ações de combate
à violência infanto-juvenil, não tem dado resultados
satisfatórios. Muito pelo contrário, a falta de presença
do estado na tomada de decisões mais firmes tem
empurrado crianças e adolescentes para o mundo do
crime e da prostituição.
No estado do Amazonas, mais precisamente em
Manaus, a situação é bastante grave. Os conselhos tutelares têm deflagrado diversas operações de resgate
de crianças e adolescentes das ruas. Nas últimas três
semanas, por exemplo, os conselheiros identificaram
mais de 290 jovens em situação de risco social e vulnerabilidade.
O local onde ocorrem tais barbáries é bastante
conhecido em Manaus – o calçadão da Suframa, na
zona sul da cidade. Todas as noites esse endereço se
transforma em ponto de consumo de drogas, bebidas
e prostituição.
Crianças e adolescentes de diversos lugares do
amazonas se deslocam para Manaus e ficam a mercê
da própria sorte, tornando-se alvos fáceis de criminosos e pedófilos.
Ora, sabemos onde ocorre esse tipo de crime em
Manaus e contamos com agentes atuando no propósito de proteger nossas crianças. Então, como explicar o fato de convivermos ainda com essa realidade?
Infelizmente, os conselhos tutelares de Manaus são
obrigados a devolver as crianças às ruas, porque não
há abrigos suficientes para acolhê-los. Não podemos
aceitar que a falta de estrutura, a precariedade das instituições e a falta de investimentos por parte do poder
público contribuam com a manutenção de crimes de
exploração sexual infanto-juvenil. O papel do estado
tem que ser justamente o contrário – é preciso combater diariamente a violência contra nossos jovens. O
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que estamos presenciando em Manaus é o descaso,
a insensibilidade e a falta de ações afirmativas que
garantem a segurança das nossas crianças.
Por um dever de justiça, sinto-me na obrigação de
destacar o distinto trabalho dos conselhos tutelares de
Manaus. As operações realizadas pelos conselheiros
têm ajudado a diminuir o número de crianças e adolescentes em situação de risco. No entanto, segundo
denúncias da coordenação dos conselhos tutelares,
as ações não têm atingido um resultado melhor por
falta de parcerias com outras entidades subordinadas
a secretaria municipal de assistência social e de direitos humanos (SEMASDH).
A falta de estrutura e de funcionários prejudica
significativamente o trabalho do serviço de acolhimento
institucional (SAI) – único abrigo, repito, único abrigo
administrado pela prefeitura de Manaus – responsável direto pelo acolhimento de crianças e adolescentes retirados das ruas. Pasmem senhoras e senhores
senadores. Os funcionários da instituição estão impedidos de receber novos jovens porque o abrigo está
superlotado. Por carência de espaço físico e por ausência de outros abrigos, as crianças são liberadas e
consequentemente retornam às ruas.
É preciso tomar providências urgentes e concretas. A situação em Manaus é delicada e a ausência
do estado contribuí com o seu agravamento. O distrito
integrado de polícia (DIP) tem assumido a responsabilidade de receber as crianças e buscar contato com
a família, de modo a direcioná-las aos seus lares. Vaie
frisar que este serviço não é de competência da polícia.
Todavia, a precariedade do único abrigo da prefeitura
sequer tem condições adequadas para realizar esse
tipo atendimento. Como conseqüência, o trabalho dos
conselheiros tutelares também fica prejudicado.
É um absurdo tal situação, mas infelizmente é
a realidade que a sociedade de Manaus vem sendo
obrigada a conviver.
É inaceitável que operações de resgates sejam
canceladas pelo simples fato de não ter gasolina nos
carros das instituições competentes. Não podemos
admitir que uma entidade de suma importância como
os conselhos tutelares estejam sucateados. Em média
os conselhos atendem 50 jovens por dia. Portanto, não
é aceitável que Manaus tenha apenas um único abrigo com capacidade para receber apenas 40 jovens.
É desumano!
Faço um apelo ao poder público de Manaus na
adoção de medidas eficazes no combate a violência
contra as crianças. Faço um apelo também à sociedade amazonense: denunciem. Essa união de esforços
vai devolver a dignidade aos nossos jovens e servir de
base para a construção de um futuro melhor e mais
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justo. Temos que nos envergonhar dessa realidade e
combater diariamente a exploração sexual infantil – um
dos crimes mais abomináveis e perversos das violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes.
Aproveito para ressaltar que desde 2010 encontra-se em tramitação no senado federal o projeto de lei
de minha autoria, o PLS n° 243, que classifica como
hediondo o crime de exploração sexual de crianças
e adolescentes, Faço novamente mais um apelo aos
meus pares pela aprovação imediata do meu projeto.
Afinal, o combate à violência contra nossas crianças
é um clamor social e se revela como a face mais nefasta da pedofilia. Estou convencido de que o crime de
exploração sexual de crianças e adolescentes, pela repulsa que desperta na sociedade brasileira, deve ser
urgentemente tipificado como crime hediondo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA
1
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.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, 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

OUTUBRO
DE 2013
Outubro de 2013

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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
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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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 57A, de 1999 (nº 438/2001, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário o
Senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (trabalho escravo).
Parecer favorável, sob nº 594, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 5, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (no 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nos 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
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– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
9
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.
10
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.
11
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,
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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).
12
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).
13
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).
14
REQUERIMENTO Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).
15
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).
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16
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (acesso ao patrimônio genético
nacional).
17
REQUERIMENTO Nº 1.174, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.174, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (direitos e regularização dos contratos
de trabalho rural).
18
REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.175, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (direitos
e regularização dos contratos de trabalho rural).
19
REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).
20
REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008 – Complementar (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 242, 481 e 701,
de 2007; 90, de 2010; 344, de 2011; e 136, de
2012 – todos Complementares), com os Projetos de Lei do Senado nºs 130, de 2007; 246,
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de 2011; 270, de 2012; 181, 201, 329, 353 e
354, de 2013, todos complementares, por regularem matéria correlata (microempresas e
empresas de pequeno porte).
21
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
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22
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.239, de 2013, do Senador Mário Couto, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 34, de 2013, além da comissão constante
do despacho, seja ouvida também a Comissão
de Assuntos Econômicos (obrigatoriedade de
prestação de assistência odontológica).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 25 minutos.)
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Ata da 193ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 31 de outubro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Srs. Jorge Viana, Eduardo Suplicy e Roberto Requião
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 18 horas e 38 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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Novembro de 2013
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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, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.269, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa, durante o período de
10 a 12 de novembro de 2013, para participar das
Sessões Preparatória, Especial e XXVIII Sessão
Ordinária do Parlamento do Mercosul, convocadas
para os dias 11 e 12/11/2013, da cidade de Montevidéu, no Uruguai.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do
mesmo Diploma Legal, que entrei ausente do País o
período de 10 a 12 de novembro de 2013.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares, PSB-SE.
REQUERIMENTO Nº 1.270, DE 2013
Em aditamento ao Requerimento nº 1.205, de
2013, aprovado em 15 de outubro próximo passado,
requeiro seja alterado o período para realização da
missão ali especificada, de 24 a 26 de outubro para 7
a 9 de novembro de 2013.
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2013. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
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 1.271, DE 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Requeiro, nos termos do art. 218, combinado
com o art. 221, todos do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Pesar pelo
falecimento da senhora Laila Lontra Pinheiro, esposa

Sexta-feira 1

1053

78225

do ex deputado Ibsen Pinheiro, com a devida apresentação de condolências à família.
Justificação
Em nome do Senado Federal, dos senadores e
de seus muitos amigos, quero me associar, aqui, à dor
de meu querido amigo Ibsen Pinheiro, que acaba de
perder a companheira de 40 anos de vida e de sucesso. Morreu em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira
(30), sua esposa, Laila Lontra Pinheiro.
Jornalista como Ibsen, Laila foi a companheira
dedicada, ativa, presente e solidária em todos os movimento da longa carreira profissional e da brilhante
biografia política de Ibsen Pinheiro, que chegou a presidir a Câmara dos Deputados em momento dramático
da vida nacional.
Ambos trabalhavam em Porto Alegre na mesma
redação, a do jornal Últma Hora, quando se conheceram e cruzaram seus caminhos. Laia era uma pioneira,
a primeira repórter policial da imprensa gaúcha, prova
da sua força e de sua determinação, marca de vida que
impôs sua presença definitiva na história do jornalismo
do Rio Grande e na história de vida de Ibsen Pinheiro.
Laila deu a Ibsen um filho, também jornalista,
Márcio, que herdou dos pais o talento e a personalidade que os identificou de forma tão marcante na vida
dos gaúchos.
A eles, o meu abraço e a expressão de dor que
hoje atinge a todo o Rio Grande.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 3/13/GP-BR/AL(*)
Brasília, 17 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de informar a Vossa Excelência que foi instalado no
Congresso Nacional, em 8 do corrente, o GRUPO
PARLAMENTAR BRASIL – ALBÂNIA. Na mesma
oportunidade, foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa Excelência, como Presidente
do Senado Federal, faz parte como Presidente de
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Honra, juntamente com o Presidente da Câmara
dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 40/13, de 12 de setembro de 2013, da
Câmara dos Deputados. O Projeto de Resolução nº
84/11, de autoria do Deputado Moacir Micheletto (in
memoriam), do Paraná, visava criar o referido Grupo
Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar e tinha por objetivo intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas do Brasil e da
República da Albânia. O Grupo é formado por 21
Senadores e 50 Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros, a
Ata da Reunião de Instalação do GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – ALBÂNIA, a relação dos Parlamentares
que o integram e a composição de sua Diretoria. Tive
a satisfação de ser eleito 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 – Albânia.
(*) A ata da reunião a que se refere este ofício encontra-se publicada
no presente Diário (vide item 5-1 do Sumário).

Of. nº 3/13/GP-BR/IR

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

Excelência, como Presidente do Senado Federal, faz
parte como Presidente de Honra, juntamente com o
Presidente da Câmara dos Deputados.
Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução nº 39/93, de 25 de março de 1993, da Câmara
dos Deputados. O Projeto de Resolução nº 142/93,
de autoria do então Deputado Marcos Lima, de Minas Gerais, visava criar o referido Grupo Parlamentar como serviço de cooperação interparlamentar e
tinha por objetivo intensificar o relacionamento entre
as Casas Legislativas do Brasil e da República Islâmica do Irã. O Grupo é formado por 22 Senadores e
48 Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros,
a Ata da Reunião de Reinstalação do GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – IRÃ, na 54�����������������������
ª����������������������
Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária, 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 Valdir Colatto
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil – Irã.
(*)A ata da reunião a que se refere este ofício encontra-se publicada

Brasília, 17 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de informar a Vossa Excelência que foi reinstalado no
Congresso Nacional, em 8 do corrente, o GRUPO PARLAMENTAR BRASIL – IRÃ. Na mesma oportunidade,
foi eleita e empossada a sua Diretoria, da qual Vossa

no presente Diário (vide item 5.2 do Sumário).

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O parecer que acaba de ser lido
vai à publicação.
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 da Câmara nº 126, de 2011
(nº 3.458/2008, na Casa de origem, do Deputado Chico Lopes), que acrescenta o § 7º ao art.
1º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999,
dispondo sobre nulidade de cláusula contratual
relativa a material escolar de uso coletivo;
– Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2011, do
Senador Armando Monteiro, que acrescenta os
arts. 15-A, 15-B e 15-C à Lei nº 6.830, de 22 de
setembro de 1980 (Lei de Execuções Fiscais),
possibilitando a garantia antecipada do crédito
tributário e da execução fiscal;
– Projeto de Lei do Senado nº 96, de 2012, do
Senador Paulo Bauer, que altera a Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para aperfeiçoar a disciplina da empresa individual de responsabilidade limitada e para permitir a constituição
de sociedade limitada unipessoal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 429, de 2012, do
Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, para
sujeitar ex-dirigentes de entidades desportivas
profissionais às responsabilidades e sanções
civis, especificadas na Lei.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2011, vai à sanção; e os Projetos de
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Lei do Senado nºs 244, de 2011, 96 e 429, de 2012,
aprovados, vão à Câmara dos Deputados.
Com referência ao Projeto de Lei da Câmara
nº 126, de 2011, será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal
recebeu os Ofícios nº 125 e 126, do Senador Antônio
Carlos Valadares, em que relata participação em missões oficiais referentes aos seguintes Requerimentos,
respectivamente:
– Requerimento nº 948, de 2013, por meio do
qual solicitou licença para desempenhar missão
como Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo na 41ª Edição da
Feira de Turismo das Américas, na cidade de
São Paulo, nos dias 4 e 5 de setembro de 2013;
– Requerimento nº 1.228, de 2013, por meio do
qual solicitou licença para desempenho de missão destinada a verificar, in loco, o andamento
das obras do Aeroporto Internacional Augusto
Severo e o Estádio Arena das Dunas, realizada
na cidade de Natal, nos dias 24 e 25 de outubro
de 2013.
Os ofícios vão à publicação.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
São os seguintes os Ofícios:
Of. GSACV Nº 125/2013
Brasília, 30 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
De acordo com o Requerimento nº 36/2013,
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, aprovado em 11-9-2013, que trata sobre
diligência nas cidades-sedes da Copa do Mundo de
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Futebol de 2014, comunico a Vossa Excelência que
desempenhei missão oficial de representação do
Senado Federal, durante os dias 24 e 25-10-2013,
na cidade de Natal, a fim de verificar in loco o andamento das obras do Aeroporto Internacional Augusto Severo e ao Estádio Arena das Dunas, conforme
Requerimento nº 1.228/2013, aprovado pelo Plenário
do Senado Federal.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada estima e distinta consideração. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
Of. GSACV nº 126/2013
Brasília, 30 de outubro de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio
deste, comunicar a Vossa Excelência que compareci,
como Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo – CDF, e a convite da Associação
Brasileira de Agências de Viagens – ABAV, na 41ª
Edição da Feira de Turismo das Américas durante os
dias 4 e 5-9-2013, na cidade de São Paulo, conforme
Requerimentos nºs 948 e 959, de 2013, aprovados
pelo Plenário do Senado Federal.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada estima e distinta consideração. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Memorando nº 175, do Senador Flexa
Ribeiro, por meio do qual comunica que não se ausentou do País para participar da Sessão Solene de
inauguração do Edifício da sede permanente do Parlatino e da XXIX Assembleia Ordinária, na Cidade do
Panamá, no período de 16 a 20 de outubro de 2013,
conforme Requerimento nº 1170, de 2013, aditado
pelo Requerimento nº 1201, de 2013.
O Memorando vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Memorando:

MEMO nº 175/2013-GFLEX
Brasília, 30 de outubro de 2013
Ao Presidente do Senado Federal
Assunto: Participação Inauguração Sede Parlatino/
Panamá.
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que não me ausentei
do País, no período de 16 a 20 de outubro de 2013,
para participar da Sessão solene de Inauguração do
Edifício da sede permanente do Parlatino e da XXIX
Assembleia Ordinária, realizada na cidade do Panamá/
República do Panamá.
Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, PSDB/PA.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 63, do Senador Paulo Davim, referente ao Requerimento nº 1.134, de 2013, de missão,
por meio do qual informa comparecimento às reuniões
do Parlatino, na Cidade do Panamá, nos dias 16 e 17
de outubro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Of. GSPDAV nº 63/13
Brasília, 30 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que participei de
profícuas reuniões do PARLATINO na Cidade do Panamá, no período de 16 a 17 de outubro de 2013,
conforme Requerimento nº 1.134, de 2013, aprovado
na Sessão Plenária do dia 3 de outubro do corrente;
Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu da
Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à
Constituição nº 59, de 2013 (nº 190/2007, naquela
Casa, do Deputado Flávio Dino e outros), que acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal, dispondo
sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário.
É a seguinte a Proposta:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A matéria vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o
Aviso 1.506, de 30 de outubro de 2013, do Ministro
de Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento
nº 353, de 2013, de informações, de autoria do Senador Vital do Rêgo.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar todos e
todas que nos acompanham pela Rádio Senado e pela
TV Senado e também os funcionários que nos ajudam
a levar a todos as transmissões da Casa.
O Senador Mozarildo pede a palavra pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por indicação, eu estou pedindo
a minha inscrição pela Liderança do Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito pela Liderança, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – E eu queria também comunicar
a V. Exª que fiz um acordo com a Senadora Vanessa
para, em vez de falar depois dela, falar antes, porque
tenho um compromisso.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Então, convido o Senador Mozarildo Cavalcanti para fazer uso da palavra, em entendimento com a Senadora Vanessa, e inscrevo-me para
uma comunicação inadiável.
Senador Mozarildo, V. Exª tem a palavra para falar pela Liderança do seu partido.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
hoje venho à tribuna para falar de algo muito positivo
para o nosso Estado. Primeiro, a aprovação do projeto
de minha autoria, um projeto de resolução do Senado,
que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela. Aliás,
Senador Jorge, não é só do interesse de Roraima, que
está, digamos assim, colada na Venezuela, mas interessa a toda a Amazônia. Hoje se diz assim: o Brasil
tem um superávit comercial com a Venezuela de não
sei quantos bilhões. Só, Senador Jorge, que esse superávit é atingido praticamente por dois Estados, São
Paulo e Minas Gerais. E nós, por exemplo, de Roraima,
temos muita dificuldade até de fazer turismo na Venezuela. Não há, digamos, uma receptividade igual a que
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existe do lado brasileiro em relação aos venezuelanos.
Mas nós temos que, diplomaticamente, tentar resolver
essas questões.
Temos que aproveitar que, na semana que vem,
Senador Jorge, vai uma missão da Comissão de Relações Exteriores, composta por mim, pelo Senador
Osvaldo Sobrinho e pela Senadora Angela Portela.
Nós vamos olhar uma questão emblemática: a zona
não edificante, vamos dizer, zona não edificável da
fronteira do Brasil com a Venezuela. Nós temos 28
cidades-gêmeas e, muitas delas, no sul do País principalmente, são divididas apenas por uma rua. Agora
querem aplicar em Roraima uma coisa que não tem
lógica. Fizeram um acordo e um adensamento de marcos que, portanto, colocou uma parte da cidade de
Pacaraima dentro dessa zona em que não podia ser
edificado nada. Mas isso só encaixou as pessoas que
construíram suas casas, como obras do Município e
do Governo, em uma situação desconfortável. Inclusive, já há uma ordem judicial para se demolir casas e
tudo o que tiver naquela faixa.
Nós temos conversado com o Itamaraty, inclusive já vou à frente dessa comissão – vou estar em
Roraima na segunda-feira, a comissão só irá na quinta –, e vamos trabalhar quinta, sexta e sábado, para,
realmente, ter uma proposta que, de fato, ou faça um
adendo ao acordo bilateral, ou façamos um acordo diplomático para não haver prejuízo daquelas pessoas
que, de boa fé, construíram e até compraram de funcionários da Polícia Federal e outros que construíram
lá também de boa fé. E nós precisamos resolver essa
questão. Inclusive eu acho que essa ida e mais a implantação do grupo parlamentar vai permitir realmente que a gente se aproxime de fato e tenha, por parte
da Venezuela, a reciprocidade de tratamento que nós
damos aos venezuelanos que vêm ou a Pacaraima ou
a Boa Vista, enfim.
Eu acho muito importante isso, porque, veja bem:
pela geografia, para o bem ou para o mal, a parte do
Brasil que está colada na Venezuela é Roraima. E aí o
que acontece? Como não se adota uma política clara
– por exemplo, o Governador Otomar e o Governador
Neudo tentaram negociar com a Venezuela, via Petrobras, de importar combustível – gasolina, diesel – da
Venezuela, porque lá custa cerca de dez centavos de
real o litro de gasolina.
Então, na verdade, o que acontece? Proíbe-se a
importação – a Petrobras nunca aceitou isso. E o que
acontece na prática?
Agora mesmo a Polícia Federal prendeu 30 pessoas que estavam, segundo a Polícia Federal, fazendo
contrabando – vamos dizer – da gasolina da Venezuela. Mas é muito difícil você querer que o cidadão em
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Boa Vista pague três reais praticamente por um litro,
enquanto ele pode pagar dez centavos lá na Venezuela. Também, há pouco tempo, a Polícia Federal fez
uma operação e constatou que até postos de gasolina
formalmente instalados compravam essa gasolina e
misturavam com a nossa. Aí eu ouvi uma argumentação da Petrobras de que a octanagem da gasolina da
Venezuela, do diesel não estava dentro dos padrões
dos carros brasileiros. Ora, se fosse assim, eu poderia
dizer que a quase totalidade dos carros de Roraima
já estaria acabada. Porque não tem esse que não vá.
Porque até esse ponto de vista é legal. Há um posto,
Senador Jorge Viana, só para abastecer brasileiros e
lá, nesse posto, custa dez centavos o litro.
Ora, se não se formaliza a entrada legalmente, nem
se importa formalmente, o que acontece? Você está estimulando as pessoas a sobreviverem desse descaminho,
vamos dizer. E pior, Senador Jorge: como lá em Santa
Elena do Uairén, que é cidade-gêmea de Pacaraima, tem
uma Zona Franca, todo mundo de Roraima praticamente
vai comprar, inclusive, o rancho mensal, vai comprar eletroeletrônicos e aproveita para abastecer o carro.
Então nós precisamos adequar a situação...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Então, nós precisamos adequar
a situação de Roraima, do Amazonas.
Há muitas restrições em relação aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus e também – por
que não dizer? – há o turismo, que é muito importante para a nossa região – para ir à Ilha de Margarita e
a outras partes da Venezuela, praticamente dá para
ir de carro, de ônibus e de avião. Então, é uma opção
muito boa para as pessoas de Roraima, para passarem férias, viajarem a turismo, etc.
Então, eu quero deixar esse registro, Senador
Jorge, de que estamos dando passos concretos para
que a nossa relação com a Venezuela seja uma relação
produtiva, a favor, principalmente, da Amazônia, que
é a parte do Brasil que faz fronteira com aquele País.
Por que, do contrário, o que acontece? Repito:
nós sempre vamos dizer que o Brasil tem superávit
de não sei quantos bilhões em relação à Venezuela – vende mais do que compra, portanto. Mas quem
é que vende? São Paulo e Minas, que praticamente
exporta veículos, e o Pará, que exporta gado em pé
para a Venezuela.
Então, eu acho que é muito importante que nós
mudemos esse perfil. Roraima tem até dificuldade, os
próprios empresários, de comprar, por exemplo, cimento, ferro, que há bastante lá na Venezuela.
Então, deixo esse registro.
(Soa a campainha.)
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Vamos nos esforçar para, na próxima semana, olharmos in loco a questão da zona não
edificante e, em seguida, instalar o Grupo Parlamentar
Brasil-Venezuela, para que, de fato, nós tenhamos a
integração regional melhor feita.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exa.
Inclusive tivemos, agora, a sabatina e a aprovação
do nome do Embaixador Ruy Pereira, novo Embaixador do Brasil na Venezuela, e um dos compromissos
dele é criarmos uma relação mais estreita entre os
Parlamentos, já que é o quarto país que tem o mais
favorável saldo na balança comercial com o Brasil.
Então, a iniciativa de V. Exa é louvável e merece o
aplauso de todos nós, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora Vanessa Grazziotin e, logo em seguida, o Senador Walter
Pinheiro, em permuta com o Senador Eduardo Suplicy.
Eu passo a Presidência para o colega Suplicy,
para que eu possa, na Vice-Presidência, receber uma
pessoa em audiência.
Muito obrigado, Senador.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Tem a palavra a Senadora
Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Suplicy.
Srs. Senadores, companheiros e companheiras,
Sr. Presidente, ontem, o Estado do Amazonas – e não
só o Estado, creio que a região também – estava muito
eufórico, aguardando uma votação muito importante,
votação que deveria ter ocorrido no Plenário da Câmara dos Deputados.
Eu estou me referindo à PEC, ao Projeto de
Emenda Constitucional nº 506-A, cuja iniciativa, autoria
é da própria Presidência da República, da Presidenta
Dilma, que enviou ao Congresso Nacional, à Câmara
de Deputados, primeiramente, um projeto de emenda
constitucional, através do qual, modificando a redação
do art. 92–A, prorroga a Zona Franca de Manaus por
mais 50 anos.
Lembro que essa foi uma decisão tomada pela
própria Presidente Dilma, que fez o anúncio em um momento muito importante, na cidade de Manaus – além
dela, participou também o presidente Lula –, durante
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a inauguração da ponte sobre o Rio Negro – ambos,
a Presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, que também, da mesma forma, aprovou a prorrogação da Zona
Franca por mais 10 anos. Ela anunciou, publicamente, não só o seu apoio, mas o seu compromisso em,
efetivamente, prorrogar a Zona Franca. Dessa forma,
enviou o projeto de emenda constitucional que prorroga, pura e simplesmente, por mais 50 anos a Zona
Franca de Manuais.
A expectativa para que a matéria fosse votada
ontem foi enorme, até que, Senador Walter Pinheiro,
a Bancada do Estado de São Paulo apresentou uma
emenda, estendendo, também, a prorrogação para o
segmento de informática, para o segmento...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) –(Intervenção fora do microfone.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – Perfeitamente, por isso, aqui,
nominei V. Exª, porque V. Exª tem sido um dos mais
bravos lutadores, não só em favor do segmento de informática, mas do desenvolvimento desse segmento
em território brasileiro, Senador Walter.
Então, veja V. Exª: o Líder do PSDB na Câmara
dos Deputados apresentou uma emenda global, uma
emenda substitutiva, também prevendo a mesma prorrogação para os incentivos dados à Lei de Informática.
É óbvio que, diante dessa emenda, não coube
alternativa ao Líder do Governo que não cessar, parar
a apreciação da matéria para que depois, com muita
tranquilidade, todos os envolvidos se sentassem e pudessem dar o melhor encaminhamento.
Hoje, já participarmos de uma reunião com o Secretário Executivo, Dr. Diogo, do Ministério da Fazenda,
Senador Eduardo Braga e eu. Tive conhecimento também, através do próprio Senador Eduardo Braga, Líder
da Presidente Dilma nesta Casa, da conversa que ele
teve posteriormente com o Ministro Guido Mantega.
O fato é que hoje os jornais tratam da matéria, e,
infelizmente, muitas das notinhas dizem que a matéria foi adiada por desarticulação da Base do Governo.
Ora, Sr. Presidente, quem ia imaginar que o Líder
do PSDB, que compõe a Bancada paulista, fosse apresentar uma emenda aglutinativa prevendo os mesmos
incentivos para o segmento de informática.
Eu, quando fiquei sabendo, na hora em que isso
aconteceu, entrei em contato com a assessoria de
plenário do meu Partido, o PCdoB, e perguntei a eles
como tinham conseguido coletar, Senador Walter, tão
rapidamente mais de 170 assinaturas, o que é preciso para apresentar uma emenda na Câmara de Deputados a um projeto de emenda constitucional. E fui
informada de que não necessitaram das assinaturas
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por conta de que o texto foi extraído de uma proposta
que já tramitava.
E, veja bem V. Exª, a primeira proposta de prorrogação é de autoria do então Senador Arthur Virgílio
Neto, que apresentou, na sua proposta – que foi aprovada no Senado à época, foi aprovada no Senado à
época –, a previsão de prorrogação por dez anos da
Zona Franca e também da Lei de informática. Havendo
a previsão, nas propostas que haviam sido analisadas,
portanto da prorrogação da Lei de Informática, houve
essa possibilidade legal de a Bancada do PSDB apresentar uma emenda.
Sr. Presidente, agora mesmo na possível mudança da Lei do ICMS, deverá ser alterado o segmento
que trata da informática, então não valerão os índices
que estão sendo propostos, quais sejam, de 7% para
o Norte e o Nordeste e de 4% para o Sul e o Sudeste. Não valerão. Será uma alíquota única para todo o
Território nacional, inclusive para a Zona Franca. E o
plus de que a Zona Franca de Manaus precisa para
se manter competitiva, ou seja, para não perder aquilo
que tem, será dado através de uma outra medida e de
uma outra lei, cujos termos estão sendo negociados e
praticamente acordados entre todos os Estados brasileiros e que deverão atingir o Imposto sobre Importação, repito, como forma não de dar vantagem à Zona
Franca, mas de igualar as vantagens da Zona Franca
em comparação com as demais unidades, os demais
Estados brasileiros.
Então, não há de nossa parte, do Estado do Amazonas, Senador Walter, nenhuma oposição à política
de incentivo ao setor de informática do Brasil. Entretanto, o que precisamos entender é que, neste momento, querer tratar dessa questão na mesma emenda constitucional, na mesma proposta de emenda à
Constituição que prorroga a Zona Franca de Manaus,
é prejudicar tão somente a Zona Franca de Manaus,
que está negociando isso há muito tempo.
As características da Zona Franca de Manaus são
completamente diferentes; a política de isenção fiscal e
de incentivos tributários da Zona Franca de Manaus é
muito diferente das políticas que garantem incentivos
a determinados segmentos e que valem para todo o
Território nacional, que é o caso do segmento de informática. A Zona Franca, não; ela está ligada a um
território específico, está ligada ao processo de desenvolvimento de vários Estados, mas principalmente do
Estado do Amazonas, cujos 95% da economia giram
em torno da Zona Franca de Manaus. E, se a Zona
Franca de Manaus não tiver uma perspectiva longa,
ela dificilmente sobreviverá. Dificilmente, Sr. Presidente, Senador Suplicy, sobreviverá.
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Então, o diálogo, Srs. Senadores – Senador Suplicy, Senador Walter, Senador Mozarildo, que é ali
do vizinho Estado de Roraima –, que precisamos ter
é no sentido de se compreender, primeiro, que há um
compromisso do Poder Executivo com relação à Zona
Franca de Manaus, e aprovar agora uma PEC separada em relação à Zona Franca de Manaus em nada
atrapalha a política brasileira de incentivo ao setor de
informática, que precisa ser reanalisada, não tenho
dúvida. Precisa ser reanalisada. Mas, neste momento, querer casar o debate significa prejudicar a Zona
Franca de Manaus, significa paralisar a Zona Franca
de Manaus.
Repito: não estamos analisando nenhuma proposta de emenda à Constituição de iniciativa de qualquer Parlamentar. Aliás, todos nós Parlamentares do
Amazonas, todos, Sr. Presidente, temos a iniciativa
de solicitar a prorrogação da Zona Franca de Manaus.
Mas a PEC com a qual estamos comprometidos é a
PEC que foi encaminhada pela Presidenta Dilma; é a
PEC capaz de ser aprovada hoje. E, repito, qualquer
questão adicional que entre vai prejudicar.
Então, o que se apela aos partidos que compõem
a Base do Governo é para que haja essa compreensão
nesse momento e para que possamos, semana que
vem, votar esse Projeto de Emenda Constitucional,
que, repito, é muito importante para aquele que é o
maior Estado brasileiro e que detém a maior parcela
de floresta tropical do País.
Lembro aqui que o Estado do Amazonas, antes
da Zona Franca, participava no PIB em torno de 0,5%;
hoje, ela participa aproximadamente com 1,6% – 54%
dos tributos federais são recolhidos lá. O Governo
brasileiro só não tem mais problemas ambientais em
relação à Amazônia, por conta da existência da Zona
Franca. Não que ela seja um instrumento natural de
preservação da floresta, não, mas é um grande instrumento indireto de preservação da floresta.
Por que Estados vizinhos ao Amazonas são Estados cuja atividade econômica empurra, cada vez mais,
a fronteira agrícola em relação à fronteira da floresta?
Por quê? Porque são Estados que, diferentemente do
Amazonas, não têm outro modelo de desenvolvimento a não ser o uso da terra, a não ser, muitas vezes,
até de forma equivocada, o próprio uso da floresta ou
então a subtração da floresta para que ela dê lugar à
plantação e, no geral, ao cultivo da soja.
Não tenho dúvida de que, se não fosse a Zona
Franca, o Brasil teria um dispêndio muito maior com a
sua maior riqueza, que é a Amazônia, para assegurar
a conservação. Uma floresta que deve servir, sim, ao
desenvolvimento, uma floresta que deve ser manejada
corretamente do ponto de vista científico.
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E, aqui, vejo, Senador Mozarildo, com quem tenho plena concordância – não é, Senador? –, que,
muitas vezes, falamos em conservação da floresta,
mas confundem conservação com santuário. Porque
há muita gente que diz que a Amazônia tem que ser
um território intocável. Nós, não; vemos o contrário: a
Amazônia tem de ser tocada, mas tocada de forma correta, cientificamente estudada. Não precisa subtrair a
floresta toda para desenvolver o segmento madeireiro,
por exemplo. Não! Basta promover o manejo florestal,
que não só é possível como necessário e fundamental para a floresta, porque uma árvore é um ser vivo
e, como todo ser vivo, tem um ciclo estabelecido de
vida. E, se aquela árvore não é aproveitada, chega um
determinado momento em que ela morre.
O manejo florestal é isto: você poder explorar a
madeira sem derrubar a floresta como um todo. E não
é só isso. É pesquisar o que a biodiversidade pode nos
oferecer, do ponto de vista da indústria de corantes, da
indústria de medicamentos, da indústria de fertilizantes, de tantas coisas que dali podem sair.
A Itália e a Espanha, por exemplo, são exportadores de móveis de alto valor agregado por conta de
seu belo design, por conta da forma como são feitos.
Agora, grande parte desse recurso natural sai da Floresta Amazônica. Por que não desenvolvermos, então, esse segmento lá na região? É possível! A Zona
Franca tem cumprido um papel fundamental para isso.
Hoje, tivemos uma conversa importante no Ministério da Fazenda. Então, eu espero que, na próxima
semana, na terça-feira...
Repito que é preciso que haja uma compreensão
de que outras questões de incentivo precisam também
ser debatidas, mas não necessariamente agora, porque a introdução desse debate agora prejudica outro
debate que já vem acontecendo no Congresso Nacional – na Câmara dos Deputados –, há muito tempo.
Faz mais de um ano que a Presidenta Dilma –
acho que até mais de dois anos, Sr. Presidente, não
tenho exatamente a data – encaminhou a Proposta
de Emenda à Constituição nº 506, que estabelece,
mudando o art. 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a prorrogação da Zona Franca de
Manaus por mais 50 anos.
Então, espero que os Líderes, principalmente
os da Base de Apoio, todos eles, de todas as regiões
do País, Sr. Presidente, compreendam, tenham esse
ato de compreensão. E, posteriormente, vamos, sim,
debater a Lei de Informática; posteriormente vamos
debater outras questões que estão sendo levantadas
neste momento.
Não há por que fazer da Zona Franca de Manaus
um refém no sentido de se dizer o seguinte: “Só aprovo
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isso, se eu tiver aquilo.” Não é dessa forma que nós
fazemos a boa política da Federação brasileira, de um
País cujas dimensões são continentais.
Hoje mesmo, pela manhã, Senador Mozarildo,
estávamos em uma audiência pública com todos os
representantes das empresas de telecomunicações da
telefonia móvel: a TIM, a Oi, a Vivo. Todas elas estavam
aqui e todas foram unânimes em dizer: “A Amazônia é
diferente, fazer telecomunicação na Amazônia é completamente diferente do que fazer telecomunicação no
Nordeste, do que no Sudeste, do que no Sul do Brasil.”
São muitos os investimentos e um equipamento de
telecomunicação tem uma vida útil na Amazônia, por
uma série de fatores climáticos inclusive, muito menor
do que em outras regiões.
Ora, dizer isso para quem vive lá é a mesma coisa que alguém querer ensinar o Pai Nosso a um padre
porque vivemos lá, sabemos disso. A nossa luta é tão
somente em prol de um povo que vive em uma região
que, sequer por via terrestre, é ligada a outras regiões
do País, porque a BR-319 até hoje não obteve a sua
licença para ser recuperada e tem um trecho de mais
de 400km completamente intransitável, Sr. Presidente.
Então, nem por via terrestre estamos ligados! É uma
região onde as pessoas vivem a 30 dias de barco de
uma cidade, que é o que muitas vezes dista uma comunidade de uma cidade, não digo nem grande, mas
de uma cidade de pequeno porte. É uma região de
uma gente que vive isolada.
Então, o que queremos é que o Brasil todo veja
que a Amazônia precisa ser tratada de forma diferente
e compreenda. Eu tenho ouvido muito falar: “Mas são
muitos incentivos!”. É fato. Agora, o programa, o projeto
de Zona Franca não é do Amazonas, é do Brasil, tanto
que, se fosse do Amazonas, era lá que a Assembleia
Legislativa estaria analisando e votando a legislação
que organiza esse modelo. Mas, não! A Zona Franca
é um projeto do Brasil para uma região. Aliás, é a própria Constituição brasileira, Senador Suplicy, que diz
que é possível política de incentivos fiscais, mas que
tem de estar necessariamente vinculada à política de
desenvolvimento regional. E, sem dúvida alguma, a
Zona Franca é muito mais do que uma política para
gerar emprego; é uma política que trabalhou a geopolítica, que trabalhou a geografia do Estado brasileiro
e sabe da importância de manter a Amazônia não só
ocupada, mas preservada e desenvolvida, cujo povo
possa ter não só a mesma qualidade de vida daqueles
que vivem em outras regiões do País, mas que possa
também acessar todos os benefícios dos brasileiros e
brasileiras que vivem no Sul e no Sudeste brasileiros.
Então, fazendo este pronunciamento, Sr. Presidente, quero dizer para a gente da Zona Franca de
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Manaus que nós recebemos em transferência voluntária do Governo Federal, o Estado do Amazonas, muito
menos do que a maioria dos Estados brasileiros, mas
nunca reclamamos quanto a isso, porque sabemos que
do Governo Federal nós contamos com a Zona Franca.
Então, nunca reclamamos! Dizem que lá é uma grande isenção, mas eu repito, não só para o Estado, mas
para toda uma região. E se nós formos calcular, por
exemplo, as isenções tributárias dadas para enfrentar
um momento grave de crise econômica nesses últimos
anos, nós vamos chegar à bela cifra de mais de R$150
bilhões, em incentivos que foram dados à indústria
automobilística, à indústria de linha branca, indústrias
estas, todas elas instaladas, a grande maioria, no Sudeste brasileiro e nem por isso nós, da Zona Franca,
nos levantamos para dizer: “É muito dinheiro! É muita
isenção!” Nem por isso! Os irmãos não nascem iguais,
nunca, são diferentes, a não ser que sejam gêmeos,
e gêmeos univitelinos. Os irmãos são ligados pela genética, aparência é diferente, mas todos são tratados
da mesma forma. E aquele ou aquela que apresenta
uma debilidade maior no aprendizado sempre tem uma
atenção maior da mãe para que siga se desenvolvendo
de igual forma como os demais.
Então, semana que vem, espero que nas reuniões
que antecedem as sessões no plenário da Câmara dos
Deputados possa haver um acordo entre as lideranças
partidárias, que a base de apoio ao Governo da Presidenta Dilma mostre muita unidade, Sr. Presidente, e
possamos, enfim, ver votada a PEC da Zona Franca
de Manaus no plenário.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Cumprimento a Senadora
Vanessa Grazziotin, que sempre aqui tem colocado
a importância da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento do Estado do Amazonas e com a perspectiva de alcançarmos um equilíbrio entre todas as
regiões brasileiras.
Eu gostaria de... Eu noto que tanto na tribuna de
honra quando nas galerias não estão presentes pessoas e é possível que convidados nossos estejam querendo assistir a nossa sessão. Portanto, quero solicitar
que seja concedido o direito de quaisquer pessoas que
desejem assistir a nossa reunião que possam adentrar
tanto a galeria quanto a tribuna de honra do Senado.
Tem a palavra o Senador Walter Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores da Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy,
é uma honra ter V. Exª... Não que seja uma desonra
em relação aos que por aí passaram. Inclusive, nesse
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instante aí estava o Senador Jorge Vianna. Mas é uma
honra muito grande poder falar nesta tarde de quinta-feira com V. Exª presidindo a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – V. Exª, que é uma figura pela qual todos
nós temos um carinho muito grande, pela sua história,
pela sua vida e, principalmente, pela sua persistência
e pela sua luta. V. Exª, que é um batalhador daqueles
mais ferrenhos pelas grandes transformações sociais e
uma das figuras que, no Brasil, quando ninguém falava
em programas sociais, V. Exª já apontava, inclusive –
poderíamos dizer assim – a inversão de uma lógica de
distribuição, principalmente no que diz respeito à renda.
A tradução dos programas sociais hoje, na realidade, pode tranquilamente ser comparada ao programa que V. Exª lançou há muito tempo, que é o Renda
Mínima.
Portanto, saiba o carinho que todos nós temos
por V. Exª em nossa Bancada. Obviamente, não é um
carinho menor do que o que o povo de São Paulo tem
por V. Exª; senão, V. Exª não estaria aqui por vários
mandatos.
Portanto, é uma honra muito grande poder falar
nesta tarde sob o comando de V. Exª neste momento
da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Eu agradeço suas gentis
palavras, Senador Walter Pinheiro.
Como sou o orador seguinte, falarei bastante do
tema com respeito à cerimônia tão bela que ontem
presenciamos, comemorativa dos dez anos do Bolsa
Família.
Procurarei também falar um pouco das origens
dessas ideias, mas agora passo a palavra a V. Exª
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Gostaria de transmitir que
quando na Bahia desejarem avançar muito em relação
ao Programa Bolsa Família, permita que eu aqui lhe...
Até vou pedir que encaminhem às suas mãos.
Na Bahia, em especial, em junho de 2011, havia
2.145.063 famílias com renda familiar per capita até
R$140,00, que poderiam, potencialmente, estar no
Bolsa Família. Destas, 1.659.192 efetivamente estavam inscritas e recebendo. O último dado disponível
no próprio sítio eletrônico do MDS indica que, em setembro de 2013, havia 1.790.089 famílias com possibilidade de receber o Bolsa Família, pois sua renda
per capita era de até R$140,00 por mês, e, destas,
aliás, 1.325.272 poderiam receber, segundo os da-
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dos de maio de 2013, mas, em setembro de 2013,
destas, 1.091.606, desculpe-me, aqui eu pulei. Agora,
2.316.015 poderiam estar recebendo e, destas, dados
de setembro, 1.790.089, correspondendo a 77,29%,
estavam recebendo. Portanto, cabe enfatizar ainda
mais a chamada busca ativa para que a Presidenta
Dilma nos conclama a todos.
Houve um aumento significativo: 130.897 famílias, de 2011 a 2013, de 18,25% foi o acréscimo, mas
poderemos fazer mais. Os baianos poderão fazer mais.
Eu passo a V. Exª esse quadro, que depois vou
comentar, sobre o balanço do Bolsa Família, mas eu
quis aqui ressaltar o Estado da Bahia. Por favor.
Eu pedi que enviasse a ele.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – Por isso, Senador Suplicy, que eu acho que
é importante realçar essa grande contribuição que V. Exª
tem dado nesse debate do desenvolvimento, porque,
na realidade, tratar dessa questão não só no aspecto,
como muita gente levantou no início, dizendo que era
um programa só para matar a fome momentânea. Na
realidade, era importante, como diz o Presidente Lula,
quem nunca passou fome pode exatamente fazer esse
comentário, mas nós demos um avanço significativo em
programas como esse, na medida em que a gente ampliou as condições para que essas pessoas pudessem,
inclusive, adentrar outras áreas, outros programas sociais, como, por exemplo, a área da agricultura familiar,
a do empreendedorismo, para que pudessem ter renda,
para que tivessem a possibilidade efetiva de adentrar
a economia, contribuir com o sustento de sua família
e, também, com o desenvolvimento econômico local.
Mas, Senador Suplicy, exatamente nessa mesma
linha, volto à tribuna, para dizer da importância que é
para todos nós, baianos, olhar o resultado do PIB baiano, que cresceu mais do que o PIB nacional.
Eu insisti aqui, na semana passada, em que
nenhum PIB cresce por geração espontânea. Não há
crescimento da economia a partir só de impulsos ou,
como diria numa linguagem muito popular, ele não cai
do céu. É preciso que haja ação indutora, é preciso
que haja inclusive o estímulo.
E esse estímulo tem sido muito bem patrocinado
no Estado da Bahia, sob o comando do Governador
Jaques Wagner, quando tratamos da desconcentração
da economia, quando tratamos da desconcentração
dos investimentos, quando tratamos de uma verdadeira reintegração da Bahia no sentido de olhar o Estado
como um todo, um Estado que tem dimensões comparadas, inclusive, às de alguns países, tanto do ponto de
vista da sua estrutura física, quanto da sua população.
Então, esse instrumento da indução pode ser
percebido de várias formas: no incentivo e na atração
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de indústrias; no processo de investimento na nossa
agricultura; na potencialidade com a reestruturação
da nossa malha rodoviária e da nossa malha ferroviária; no processo permanente de estímulo à iniciativa privada, ao empreendedorismo – recentemente, o
Sebrae abriu uma feira do empreendedor lá na cidade
de Salvador, portanto com números expressivos –; e,
principalmente, em investimentos importantes, para
que possamos promover, com a geração de postos de
trabalho localmente, o estímulo e o crescimento das
economias locais. Esse é o ponto central.
Inclusive, a Presidenta Dilma, Senador Suplicy,
estará em Salvador no dia de amanhã, e até num período muito curto, pois, recentemente, a Presidenta
esteve em Salvador para assinatura da ordem de serviços das obras do metrô.
Infelizmente, eu não pude estar, porque eu estava voltando de uma missão oficial. Eu estava numa
reunião buscando investimentos para a Bahia. A Presidenta Dilma esteve em Salvador na terça-feira, mas,
na segunda-feira, eu estava numa reunião com um grupo chamado Semex, um grupo que congrega diversas
empresas da área de produção de, principalmente,
sistemas inteligentes para trânsito, tráfego, sinalização,
na cidade de Palmetto, que é uma cidade próxima a
Tampa, na Flórida. Eu me desloquei, na noite da segunda-feira, de volta para o Brasil, mas não consegui
chegar a tempo para pegar a conexão de São Paulo
para Salvador, e, portanto, não pude participar com a
Presidenta Dilma, naquele dia, do grande evento de
assinatura da ordem de serviço do metrô. Mas eu estarei lá amanhã, nesse evento, onde a Presidenta Dilma
entrega mais uma importante obra com recursos do
Governo Federal em parceria com o Estado da Bahia:
a Eu também não vou acompanhar a Presidenta amanhã, saindo daqui, de Brasília, pois vou para Salvador
hoje à noite, em virtude da comemoração do aniversário do nosso companheiro Gilmar Santiago, que basicamente colocou a importância da nossa presença.
E é importante eu ir, até por um momento de abraço
a um grande amigo, nosso companheiro, vereador na
cidade de Salvador. Antes disso, Gilmar é um companheiro de jornada.
No dia de amanhã, Senador Suplicy, a Presidenta
Dilma entrega esse importante complexo, que estrutura
a nossa parte urbana, que reestrutura todo um corredor
de tráfego para carga pesada. É a ligação da BR-324
com o Porto de Salvador, desafogando e permitindo
uma maior fluidez, principalmente para o transporte
de carga, resolvendo um dos graves problemas de
circulação na cidade de Salvador, numa área em que
uma das rotatórias foi batizada de “rótula do abacaxi”,
exatamente pela complexidade e pelos problemas de
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trânsito que ali se acumulavam. Esse trânsito hoje já
está operando de forma tranquila. Há até uma brincadeira em que todo mundo diz que agora tem de mudar
o nome, que agora não pode mais ser chamada de “rótula do abacaxi”, pois agora está fluindo – portanto, o
rebatismo no sentido dessa importante obra.
Além disso, essa obra também abre um outro
corredor decisivo e importante, que é a via da Barros
Reis, permitindo também desafogar o trânsito em uma
das áreas extremamente complicadas ao longo dos
anos, na Bahia.
É uma área de comércio intenso no setor automotivo, de autopeças, agora completamente reformulada,
do ponto de vista da sua estrutura, recebendo uma importante via e, claro, preparando as bases na chegada
do Porto de Salvador, possibilitando a agilidade para a
chegada e saída de cargas no Porto de Salvador que
tem uma atividade fundamental para a cidade. Aliás,
é outra etapa da nossa luta no Congresso Nacional,
aproveitando a nova Lei dos Portos.
O Governador está envolvidíssimo nessa questão
para também consolidar a parte efetiva do porto, mas
também para transformar, principalmente no terminal
da França – e eu diria até reordenando completamente
aquela estrutura –, e aproveitá-la cada vez mais para
o turismo e para a chegada de diversas pessoas que
vão à cidade de Salvador, também criando um outro
ambiente na área do comércio, como nós costumamos chamar.
Então, essa obra, que será entregue amanhã,
completa de forma muito enfática esse desejo nosso
de alterar a infraestrutura, de fazer a ligação, de forma
mais rápida, com os canais de produção e com os canais de escoamento da produção. Ao mesmo tempo,
ela é um embrião para o processo desafiador que o
Governador Jaques Wagner lançou, desde 2009, que
é a possibilidade de construirmos a ponte Salvador–
Itaparica como um vetor de desenvolvimento, como
uma rota – eu diria até – para o desenvolvimento da
chamada saída Oeste de Salvador.
Então, esse complexo Via Expressa abre, de uma
vez por todas, descortina um caminho para reorientarmos toda uma estrutura numa faixa da cidade até em
um dos pontos, Suplicy, que eu conheço muito bem,
até porque estudei na escola técnica e, por diversas
vezes, subi e desci a Ladeira do Canto da Cruz, como
chamamos.
E ali foram construídos, na parte mais de engenharia, túneis para permitir rasgar, poderíamos dizer
assim, a Estrada da Rainha e chegarmos ao Porto de
Salvador com essa importante obra.
Não é uma obra para se tratar só da sua estrutura, da megaestrutura que ali foi consolidada. É uma
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obra para se analisar exatamente o seu impacto tanto
do ponto de vista urbano, no aspecto da mobilidade,
quanto do ponto de vista da sua importância na questão da economia. Volto a insistir: ela é um importante
instrumento de ligação entre a rota de produção e a
rota de escoamento. Portanto, reclamada ao longo dos
anos por todos os setores, a BR-324 – só para que as
pessoas tenham ideia, Suplicy, dessa questão – é o
único instrumento de ligação de Salvador com o resto
do Estado.
Nós temos outras rotas de fuga. É possível sair
pelo mar, pela Ilha de Itaparica, atravessando o ferryboat, ou dar a volta por Santo Amaro da Purificação, que
o povo todo no Brasil terminou conhecendo através das
letras do nosso poeta Caetano Veloso. Mas, ao mesmo
tempo, nós não conseguimos consolidar essas rotas
alternativas. Ficou a BR-324 o único meio de ligação.
Só uma empresa, só um terminal, associado ao
porto de Aratu, processa por dia quase 600 caminhões,
sobrecarregando essa BR. Há, também, os caminhões
que chegam do interior do Estado e de outros Estados
para o porto, e, ainda, as cargas que saem do porto,
que também precisam transitar pela BR-324.
O corte feito agora é exatamente para evitar que
todo esse transporte de carga tivesse algum tipo de
influência negativa, o que, na linguagem usada muito
em meu setor, o setor de telecomunicações, nós costumamos chamar de ofensores. Na medida em que se
sobrecarrega o trânsito numa área – o nosso porto é
próximo à Feira de São Joaquim, uma histórica feira,
uma feira cultural, um grande centro de comércio –,
dificulta-se a ligação para a Cidade Baixa, a saída da
Cidade Baixa para outros setores da cidade.
Então, estamos entregando um instrumento importantíssimo para a cidade de Salvador. Espero, inclusive, num tempo bem mais curto, entregarmos também outros empreendimentos dessa natureza que
estão em construção na cidade de Salvador: o caso
dos viadutos na Paralela para resolver os graves problemas do Imbuí; a própria questão da duplicação da
Pinto de Aguiar; o projeto para a construção da 29 de
Março e a duplicação da Orlando Gomes; a chegada
do metrô; a possibilidade efetiva de termos os corredores alimentadores de ônibus.
Aliás, é o desejo de todo soteropolitano, agora associado até aos moradores da região metropolitana, já
que o novo metrô não será apenas soteropolitano, ele
será da região metropolitana porque chegará à cidade
de Lauro de Freitas. Mas é um desejo de todo o povo
soteropolitano de ver essa obra, porque nós assistimos, nos últimos 12 anos, ao metrô calça-curta que
foi construído na cidade e que não conseguiu andar.
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Eu nunca vi isso, meu caro Senador Pedro Simon.
Doze anos fazendo uma obra, doze anos! Aí anunciaram que estavam inaugurando a conclusão de 6km
dos 12km. Aliás, até parece uma coisa combinada: 12
anos de obras, 12km de metrô. E aí, eu não sei se é
doze ou se é dose. Porque são 12 anos de enrolação
e é dose para o soteropolitano ver. E nós todos ficamos lá tentando enxergar o metrô. Começaram a fazer
uma obra dizendo que o correto é que aproveitassem
o corredor central. Portanto, colocaram no chão. Depois disseram: não, agora vai para cima! Aí fizeram e
colocaram voador. Depois, chegou ao final da obra,
desce o metrô; não, volta de novo. E fizeram tobogã.
Eu sei que está lá a estrutura pronta, nós tivemos que refazer esse projeto. Eu tive oportunidade de
participar desse processo quando fui Secretário do
Planejamento do Estado da Bahia, em 2009. Portanto,
para refazer completamente, e, agora, já autorizado,
quando da presença da Presidenta Dilma Rousseff em
Salvador para assinar a ordem de serviço para início
das obras. Agora, nós vamos concluir esses 12km,
vamos expandir o metrô para que ele possa chegar
a Cajazeiras. Essa ainda é a etapa de projeto, essa
etapa até Cajazeiras, e o outro trecho que é da saída
do Bonocô até a cidade Lauro de Freitas, com mais
de 20km de metrô.
Então, a expectativa nossa é que, obviamente, em
2015, tenhamos vários trechos rodando. Há um compromisso dessa primeira etapa do metrô, a chamada
linha que vai para o acesso norte, no sentido do Retiro
até a estação Pirajá. Se possível no final de 2014 esse
trecho esteja já em condições de operação, ainda que
em fase experimental, podendo usar os vagões. Aliás,
vagões do metrô tão cobrados de nós em 2008, quando pediram que o Estado comprasse. Compramos os
vagões em 2008! Compramos, não; foram entregues
em 2008, e os vagões estão lá parados, cheios de
plástico. Espero, um dia, poder ver esse metrô, efetivamente, andar na cidade do Salvador, assim como
todo soteropolitano.
Então essa ida da Presidenta Dilma lá amanhã é
uma reafirmação do compromisso da Presidenta com
essas obras de infraestrutura na cidade de Salvador,
uma cidade que já tem hoje aproximadamente três
milhões de habitantes, num processo extremamente
complicado do ponto de vista da sua estrutura de mobilidade. Lamentavelmente na cabeça das pessoas
mobilidade é só fazer rua para carro. A gente só pensa nisso, não pensa, meu caro Osvaldo, no pedestre.
Mobilidade é fazer passeio; mobilidade é permitir que em diversos setores da cidade a população
possa fazer o deslocamento a pé; mobilidade é permitir, inclusive, a chegada de ciclovias, de ciclofaixas;
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é permitir uma movimentação agradável na cidade e
não o tempo inteiro só rasgando para fazer pista para
dar demanda; mobilidade é introduzir um sistema de
transporte público que consiga fazer o transporte de
massa para você, inclusive, aperfeiçoar a utilização
dessas vias e, ao mesmo tempo, dar condição de um
transporte eficiente.
No mundo inteiro, quando se começou a utilizar
a estrutura de metrô, o debate era em duas direções.
Metrôs foram constituídos no mundo para tirar veículos
de circulação, mas principalmente para levar e transportar, em qualidade, gente, em número expressivo,
por isso há os comboios. Não é porque é bonito andar
em comboio, um vagão atrás do outro. Até porque essa
estética quando você coloca estrutura de concreto para
isso percorrer ela não é tão bonita assim.
Portanto, a lógica nesse sentido é um transporte
de massa, mas que permita também a retirada... Ou
seja, você dê o conforto para que o sujeito deixe o seu
carro em casa e tenha a certeza de que ele vai pegar
um transporte com qualidade, com pontualidade – que
essa é uma das maiores reclamações do soteropolitano. Num dia ele vai para o ponto de ônibus, quando ele
chega lá dizem: o ônibus já passou; no outro dia ele
vai, o ônibus atrasou. Até por conta exatamente dessa
falta de fluidez, você não assegura a chegada naquele
tempo programado num transporte de massa. Então
essa é uma das coisas importantes também. Na medida
em que um metrô, um VLT ou até um BRT percorrem
um trecho em vias segregadas, é mais fácil você ter o
cumprimento do horário e, consequentemente, ofertar
um transporte de qualidade.
Então, esse dia de amanhã é importante para
reafirmar o compromisso do Governo Federal em disponibilizar recursos e apoiar o Governo do Estado da
Bahia nessa política de reformulação da nossa estrutura de mobilidade. A Via Expressa de amanhã, por
exemplo, resolve um dos graves problemas do bairro
do Cabula, que aliás é um lugar que eu também conheço razoavelmente bem, porque trabalhei ali. Ali foi
o meu primeiro ponto de trabalho: a Telebahia, ali na
Ladeira do Cabula, em 1979. Desde aquela época, já
era extremamente difícil chegar ao meu local de trabalho, quanto mais nos dias de hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Portanto, reformulamos uma área com
a chegada da Via Expressa. Abriu-se, inclusive, uma
outra expectativa, tanto do ponto de vista de moradia
quanto do ponto de vista de comércio. Então, a intervenção de amanhã não atende só e somente ao chamado eixo expressivo para movimentação de cargas
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da BR ao porto, mas entregamos à cidade de Salvador
mais um corredor importante e – eu diria até – um facilitador da estrutura de transporte e de deslocamento
da cidade de Salvador. Foi um desafio enorme, uma
obra de grande envergadura.
E poderia dizer, Senador Jorge Viana, se analisarmos do ponto de vista de intervenção urbana, que, nesse período, a obra da Via Expressa é uma das maiores
obras que nós estamos entregando hoje, no País, do
ponto de vista do volume de recursos envolvidos e do
ponto de vista da magnitude. E a magnitude a que eu
estou me referindo é a incidência dessa obra em todos
os setores da cidade. Não é só um corredor. Ela incidirá
no principal eixo da cidade, na direção do Iguatemi...
(Soa a campainha.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exa me concede um aparte?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ... e também terá a capacidade de
incidir em todas as regiões: a entrada e a saída da
cidade de Salvador, a ligação com a Cidade Baixa, a
potencialidade para que a gente tenha a capacidade
de mesclar exatamente e controlar o fluxo, ao mesmo
tempo ofertando mais um corredor de transporte para
o soteropolitano.
Um aparte para o Senador Osvaldo. Em seguida,
Senador Jorge Viana, eu concluo.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Senador, eu quero me congratular com
V. Exa e dizer que feliz a terra que tem em seus filhos
poetas para a cantarem e feliz a terra que tem homens
públicos que defendem os seus interesses. A Bahia
tem os dois. Poetas da melhor qualidade, cantores. A
cultura do Brasil está na Bahia. Diziam que era no Rio
de Janeiro, mas é na Bahia. Lá, na verdade, a gente
vê que flui, em todos eles, resplandecer seus valores e
fazer com que as coisas na verdade sejam divulgadas.
V. Exª traz aqui, como também outros baianos trazem, as dificuldades, os problemas que tem a cidade,
lutando para que as coisas se resolvam. Eu acredito
que este é um bom momento para uma reflexão. O que
V. Exª faz hoje, aqui tribuna, esse reclame que V. Exª
traz aqui, essa vivência da sua realidade, daquilo que
foi feito e daquilo que há de se fazer,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...e a visita histórica, amanhã, da Presidenta da República, eu tenho certeza de que vão se
transformar em poesia, no futuro, porque, na verdade,
vão lembrar de que, no dia em que a Presidenta lá estava, aqui no Congresso tinha alguém gritando pelos
interesses do seu Estado.
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Eu conheço V. Exª desde o período da Constituinte e sempre tive a maior admiração. O que me
encanta em V. Exª é que fala com convicção, fala com
conhecimento de realidade e fala sempre daquilo que
o coração manda e a consciência pede. Parabenizo
V. Exª por este momento, por esse pronunciamento e
por, em tão boa hora, mais uma vez, vir aqui defender
o povo da Bahia, como sempre tem defendido o povo
do Brasil. Parabéns a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Eu agradeço, Senador Osvaldo, porque
acho que é importante a gente sempre ter essa proeza de fazer os grandes debates. Então, portanto, isso
vale para o Mato Grosso de V. Exª, vale para a São
Paulo do meu querido Suplicy, para o Paraná do nosso
querido Roberto Requião, para o Rio Grande do Sul
de Pedro Simon.
Eu queria, inclusive, encerrar usando uma máxima, Senador Pedro Simon, que seu conterrâneo Getúlio
Vargas usava muito para justificar isso. Eu me lembro
que conta a história que, numa das reuniões de crise
– àquela época, o governo estava instalado no Rio de
Janeiro –, o então presidente Getúlio Vargas se levantou da reunião para atender uma pessoa que chegou.
Todos os Ministros e assessores disseram: “Mas
presidente, o senhor vai suspender uma reunião de
crise para atender uma pessoa?” Ele disse: “Vou.” Ele
deixou a reunião e foi, Senador Requião, atender essa
figura. O povo ficou esperando. Era um momento difícil e ele ali,...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/
PT – BA) – ... no canto, conversando com aquele figura
que havia chegado, com o seu paletozinho apertado,
aos olhos de alguns, até malvestido.
Ele conversou, conversou. Quando ele voltou,
depois de um longo tempo, um dos seus principais
assessores disse: “Mas Presidente Getúlio, por que o
senhor demorou tanto e estava ali dando risada, longas
risadas com aquele que havia chegado para visitá-lo?”
Ele disse: “Eu amo o Brasil, gosto do Rio de Janeiro, porque estou sediado aqui como Presidente da
República, amo meu Rio Grande do Sul, mas, meu
amigo, meu São Borja primeiro.” Era um vereador da
sua querida São Borja que tinha ido visitá-lo. Portanto,
a gente não pode negar as nossas raízes.
Quero fazer a defesa enfática, aqui, do Plano
Nacional,...
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – ...da economia, do desenvolvimento do
País, mas a Bahia está mais do que em nosso coração.
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E está também na nossa obrigação fazer a defesa de
cada canto desse nosso Estado.
Assim, a gente consegue localizar cada cidadão
baiano, onde ele esteja, de maneira que ele passe a
ser tão importante no universo dessa Federação, porque, do contrário, a Federação terminará engolindo
nós todos e, aí, não sobrará nada.
Eu não conheço ninguém, Senador Osvaldo, que
more na União nem ninguém que more no Estado. O
cidadão mora é no Município, onde ele pisa, onde o
calo aperta e onde a dor chega e aonde a gente tem
que chegar com os serviços e com as soluções.
Então, é isso que a Presidente Dilma vai fazer
amanhã, meu caro Jorge, lá em Salvador, no Município
de Salvador, entregando importantes obras que vão
interferir, ajudar e, cada vez mais, ampliar os horizontes para que a gente continue crescendo em Salvador
e em toda a Bahia.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o
Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador
e querido colega, Líder Walter Pinheiro, pelo pronunciamento.
Convido, como inscrito pela Liderança, o Senador
Osvaldo Sobrinho.
Em seguida, o Senador Suplicy e, logo em seguida, eu.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República, quero dizer da satisfação de ocupar a tribuna
nesta tarde, aqui no Senado da República, para trazer
a palavra do povo mato-grossense ou do povo brasileiro que reside em Mato Grosso.
Hoje na parte da manhã tive a feliz satisfação de
frequentar uma rica reunião da Comissão de Educação do Senado da República, de que faço parte como
membro efetivo.
O Plano Decenal da Educação tem sido discutido
de uma forma muito inteligente, muito competente, muito
altaneira aqui no Senado da República, e já assisti, por
várias vezes, a várias reuniões, a vários conclaves, a
vários depoimentos, a várias instituições e associações
falando sobre educação no Brasil. Todas elas com razões definidas, todas elas defendendo pontos de vista
sérios, todas elas trazendo as suas convicções sobre
aquilo que conhecem, muito embora saibamos que a
educação, no seu todo, tenha várias particularidades.
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Uns defendem a educação pública e gratuita de
boa qualidade, outros defendem a educação privada,
que faz um bom trabalho, mas, evidentemente, tem
que tirar dali o seu sustento, empresarial e individual,
mas todos trazendo razões plausíveis para a educação de um país que tem dimensões continentais, um
país que tem 200 milhões de habitantes, um país que,
há menos de 30 anos, tinha mais analfabetos do que
pessoas que sabiam ler e escrever, e hoje ainda os
tem, e tem um bocado também de analfabetos políticos, funcionais, mas já evoluiu bastante em termos da
construção da sua educação.
Naquela Comissão, vários estudiosos de vários
recantos do Brasil, deste Brasil dividido em brasis de
peculiaridades diferentes, trouxeram as suas razões.
E hoje foi o dia da educação privada. Vimos ali vários
educadores do Paraná, do Sul do País – Rio Grande
do Sul, Santa Catarina –, de Mato Grosso, meu Estado;
todos eles trazendo o seu relato daquilo em que acreditam, daquilo que professam, daquilo que realmente
acham que é melhor para o País.
Vimos ali uma palestra especial, de grande contextura teórica, que foi a palestra de um professor que
veio falar sobre a educação a distância. A educação
a distância, até hoje, é estigmatizada neste País, porque é uma educação em que poucos acreditam, até
porque somos um país de bacharéis, um país que só
acredita na educação superior – quem tem o canudo
de uma universidade é uma pessoa estudada; quem
tem qualquer outro curso abaixo disso é uma pessoa
que não teve oportunidade. É assim que pensam.
Até então, tínhamos, há até menos de 20 anos,
só educação presenciada: em sala de aula, com um
professor lecionando para 30, 40, 50 alunos, fazendo
um sacrifício danado, mas às vezes não atingindo o
seu objetivo. De 1970 a 1980 para cá, pensou-se no
mundo em uma educação de massas, mas que pudesse
colocar para a massa o melhor professor que houvesse naquele país. Isso se chama educação a distância.
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – Lembro que eu era delegado de
educação na capital do Estado de Mato Grosso; depois,
fui vice-governador, acumulando a função de secretário de Estado da educação.
E ali tive oportunidade de saber que poderia
buscar uma tecnologia diferenciada da que eu tinha
em salas de aula, salas precárias, em um Estado em
expansão demográfica, em um Estado que recebia
população de toda a parte do Brasil, mas que, quando
lá chegava, nada encontrava que pudesse dar achego
à família que queria educar seus filhos – regiões de
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penetração, de pioneirismo, de abertura, a que chegavam para ali criar sua família.
Saíam do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, lá eram arrendatários ou pessoas que trabalhavam para outros, meeiros, e aqui conseguiam um
pouquinho e comprava um sitiozinho de 5, 10, 15 hectares de terra e começavam a fazer sua fortuna. Para
ele, aquilo já era fortuna, porque nada tinham adquirido na vida, mas chegavam lá nem a educação para
seus filhos conseguiam, e a educação tradicional não
conseguia dar a eles esse alento necessário para que
pudessem sentir...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – ...que valia a pena estar ali, aguentando a malária, as doenças tropicais com um todo, e
ficar trabalhando.
E pensamos na educação a distância. E descobrimos que, no Canadá, na cidade de Quebec, já
faziam a educação a distância, para atender também
a regiões inóspitas, como as nossas aqui do Brasil,
regiões que dificilmente teriam acesso a pessoas que
fossem para lá com tranquilidade, para trabalhar, nas
regiões geladas do Norte, divisa de modo geral do
país. Ali colocaram a educação a distância, e foi um
sucesso absoluto.
Em 1992, no governo Jayme Campos – que é
titular dessa cadeira aqui no Senado da República –
eu, como Secretário de Educação e Vice-Governador,
juntamente com o Reitor da Universidade Federal e
da Universidade Estadual, fomos lá para trazer esse
exemplo para Mato Grosso. E começamos num núcleo
de 336 professores, na cidade de...
(Interrupção de som.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – ...no Estado do Mato Grosso, e
até então ninguém acreditava (Fora do microfone.) que
vai se pensar em tirar um aluno da universidade, lá na
presença do professor, para colocar aqui, através da
televisão ou de um vídeo, e querer dar a ele um diploma de curso superior. “Estão brincando com a educação superior” – é o que pensavam os tradicionalistas.
Mas foi a salvação. Conseguimos nesse primeiro
núcleo trazer a oportunidade para mais de mil professores no primeiro ano, e a educação a distância conseguiu extrapolar para todo o Brasil e para o Cone Sul
da América. Hoje, é uma realidade, e o futuro da educação no Brasil não será somente a educação presencial, mas será a educação a distância, em que confio,
acredito, e tenho certeza que é o futuro da educação
no País, com professores de altíssima qualidade, não
lecionando apenas para 40 alunos, mas...
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(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e Força/PTB – MT) – ... lecionando para dez mil, quinze mil,
trinta mil numa aula só, divididos por todos os Estados
do Brasil, lá no Acre, Rondônia, Roraima, Rio Grande
do Sul, Nordeste. Em qualquer parte haverá os alunos
em sala ouvindo televisão, vendo seus manuscritos,
estudando e, daqui a pouco, prestando exames, com
condições de serem grandes profissionais.
Portanto, essa Comissão de Educação de hoje
me deixou feliz, me deixou alegre, porque um sonho
que eu tive lá atrás, que eu sonhei, talvez, sozinho
naquela época, virou uma realidade. Um sonho que
valeu à pena sonhar.
Eu estive no Senado da República da Argentina,
em Buenos Aires, representando o Senado da República do Brasil, há três anos. Lá se falava em educação a distância. Passaram um vídeo. O Ministério da
Educação, inclusive, levou lá a sua divulgação sobre
a educação a distância. E lá ouvi...
(Interrupção do som.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – que havia começado em 1992,
em Mato Grosso, (Fora do microfone.) o primeiro curso do Brasil. Eu estava lá presente, como estudante
da Universidade Austral, como estudante da Universidade Católica do curso de Doutorado. Eu estava lá
presenciando e vendo ali a história sendo contada por
outros, mas eu sabia que tinha sido o protagonista dela.
Sr. Presidente, é necessário sonhar; é necessário
ter esperanças; é necessário ter utopias; é necessário acreditar no futuro; é necessário acreditar em suas
próprias ideias; é necessário ouvir, meditar, pensar e
sentir. Só não pode ficar calado; só não pode se omitir;
só não pode deixar de tomar decisões. O que tem que
fazer é ousar. A palavra de crescer, de vencer chama-se “ousadia”...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – ... para que as coisas aconteçam.
Portanto, a Comissão de Educação hoje, no Senado da República, foi muito feliz por ter trazido vários palestrantes. Alguns da iniciativa privada, alguns
da iniciativa pública, mas todos falando em educação
de qualidade; boa educação; educação para todos, e
não para poucos; educação de qualidade para o filho
de trabalhador, mas também para o filho do industrial;
educação a que o meu filho tem alcance, mas a que
seu filho também tem alcance.
Estou feliz. Valeu à pena esta semana aqui no
Senado da República, porque na Comissão de Educa-
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ção hoje, Senador Requião, Senador Simon, tivemos
pessoas que, na verdade, pensam em educação, sem
pensar, exatamente, naquilo que só beneficia a eles.
Portanto, quero aqui deixar, Sr. Presidente – sabendo que estou abusando da confiança de V. Exa e
que há vários companheiros Senadores que querem
falar –, para deixar aqui a minha confiança num futuro melhor.
Se todos...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT) – ... acreditarem na educação como
um processo redentor (Fora do microfone.) teremos
um Brasil diferente, e a nossa salvação será quebrar
esses grilhões de aço que fazem com que o analfabetismo se aproxime da gente, mas, quebrando-os,
vamos quebrar paradigmas também e fazer com que
a educação chegue a todos e o Brasil possa viver melhores momentos e adentrar a constelação de países
desenvolvidos, de países que realmente querem usar
de tudo aquilo que o homem, através da sua inteligência, conseguiu construir.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade
e deixo aqui o meu estímulo, a minha esperança, as
minhas utopias renovadas para que possamos vencer.
E a utopia é boa, sabe por quê, Presidente? Porque
ela nos faz caminhar, caminhar para frente e, sempre
que chegamos perto daquilo que queremos, está um
pouco adiante, um pouco mais adiante, mas, se ela
não serve para nada, diz o poeta: “Serve pelo menos
para nos fazer caminhar”, caminhar sempre em todo
aquilo que gostamos, queremos e acreditamos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador
Osvaldo Sobrinho, pelo pronunciamento, pelo tema
que traz à tribuna.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Eduardo Suplicy e, em seguida, usarei a tribuna também como orador inscrito. Peço ao colega Suplicy que
possa me substituir. Falarei sobre a apresentação de
um projeto que farei hoje: em vez de discutir mudança
na menoridade penal, apresento um projeto propondo
alteração no ECA, para que, quando um jovem praticar
crime hediondo, possa ter um maior período de internação, que hoje é de, no máximo, três anos, e procuro
adequar as mudanças que estão sendo propostas no
Novo Código Penal. Mas falarei daqui a pouco sobre
isso da tribuna.
Com a palavra, V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
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revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge
Viana, queridos Senadores Pedro Simon, Roberto Requião, Osvaldo Sobrinho, quero hoje falar dos dez anos
do Programa Bolsa Família, tendo em conta inclusive
a cerimônia tão bela que houve ontem no Museu da
República, onde, com o auditório lotado e a presença
de 19 Ministros, a Presidenta Dilma Rousseff, o Presidente Lula e a Ministra Tereza Campello falaram dos
avanços desse programa que resultados tão significativos se registraram a partir da sua implementação.
Aqui destaco alguns pontos do discurso da Ministra Tereza Campello, pois eles são muito relevantes em termos dos resultados do programa: “O Bolsa
Família não existiria sem a rede de Assistência Social
dos 5.570 Municípios, sem os gestores Municipais do
Bolsa Família e sem o apoio das prefeituras”.
Cita que três principais objetivos estão presentes
na criação do Programa Bolsa Família:
1) aliviar a pobreza e a fome;
2) incluir as crianças na educação e reduzir o
abandono escolar; e
3) dar acesso e cobertura de saúde aos beneficiários, principalmente para crianças e
gestantes.
[...]
As mães têm que fazer o pré-natal. E fazem.
As gestantes do Bolsa Família apresentam
frequência 50% maior que as não beneficiárias em condições similares. Comem melhor
e como resultado: diminuiu em 14% o índice
de crianças que nascem prematuras.
As crianças nascem mais fortes. São pesadas
e medidas semestralmente pela rede de saúde básica e têm que tomar vacina. E tomam
– 99,1% são vacinadas.
É possível aferir a importância do Bolsa Família, aliado ao Programa de Saúde da Família,
na redução da mortalidade entre crianças de
0 a 5 anos. Em especial nas doenças relacionadas à pobreza:
• cai em 46% a mortalidade por diarreia;
• e em 58% as mortes por desnutrição, nos
Municípios com alta cobertura.
Com o Programa Bolsa Família, também enfrentamos diretamente a desnutrição infantil,
o que já se reflete na queda do déficit de altura por idade. Este é um indicador sensível
que aponta a redução da desnutrição crônica.
Estes estudos evidenciam, que no caso das
crianças do Bolsa, os efeitos virtuosos se acumularam: a mãe fez pré-natal, se alimentou,
o menino nasceu com peso adequado, mais
forte, tomou as vacinas, foi acompanhado, co-
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meu direito e venceu. Ultrapassou uma barreira.
Está onde seus pais nunca estiveram. Chegou
aos 5 anos, em condição similar a das demais
crianças, e pronto para entrar na escola.
A educação das nossas crianças e jovens
também melhorou.
[...]
São mais de 15 milhões de alunos. Seria o
equivalente a monitorar mensalmente a frequência de 75% dos alunos entre 6 e 15 anos
entre toda a Europa Ocidental.
[...]
A taxa de aprovação das crianças do Bolsa
Família vem melhorando e já alcançou o mesmo patamar da média nacional. Uma vitória.
No ensino médio, a taxa de aprovação chega
a ficar acima da média nacional. E, quando observamos o Nordeste, em todo o ciclo, a taxa
de aprovação é superior à média da região,
em especial no nível médio.
[...]
Também podemos concluir que o Bolsa Família contribuiu de forma decisiva para diminuir
a desigualdade educacional do País.
[...]
O Bolsa Família garantiu as crianças na escola, melhorou a taxa de aprovação e contribuiu
para todo o sistema de ensino, reduzindo as
desigualdades na trajetórias educacionais.
O impacto do Bolsa Família sobre a pobreza e a
extrema pobreza:
De 2003 a 2010, foi feito um extraordinário
esforço fiscal e de gestão. Mais de nove milhões de famílias foram incluídas no CadÚnico
e no Bolsa Família. Tendo chegado a quase
13 milhões de famílias, já operando em todo
território nacional, e com uma base de dados
e tecnologia exemplares, foi possível dar mais
um salto.
[...]
Com o Brasil Sem Miséria, não aceitamos
mais que nenhum brasileiro viva com menos
de R$70,00 por mês. Não há mais, no Bolsa
Família, nenhuma pessoa extremamente pobre.
O investimento público feito no Brasil Sem Miséria aumentou o Bolsa Família em 55% acima
da inflação. Para os mais pobres, o benefício
cresceu 102%.
Resultado: 22 milhões de brasileiros saíram
da extrema pobreza no critério de renda. Se
considerarmos o conjunto do impacto do Bolsa
Família, ou seja, se somarmos o Brasil Sem
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Miséria aos efeitos do Bolsa Família original,
podemos dizer que ele é responsável por manter 36 milhões de brasileiros com renda acima
de R$70,00 mensais.
[...]
O Bolsa Família, em seu desenho original,
antes do Brasil Sem Miséria, já foi capaz de
promover uma redução de 36% na extrema
pobreza. Agora observem o impacto agregado
do Brasil sem Miséria com o beneficio variável.
A redução da extrema pobreza chega a 89%.
[...]
Mas o Bolsa Família tem efeitos virtuosos sobre a economia em todo o território nacional.
Cada R$1,00 transferido pelo programa se
transforma em R$1,78 na economia do País.
Chega a Chega a R$2,40 o efeito multiplicador
no consumo final das famílias. Ou seja, é bom
para o comércio, para a indústria, para gerar
emprego... É bom para o Brasil.
[...]
Podemos dizer que o Bolsa Família foi a base
para um ‘Brasil Sem Miséria... E que o ‘fim da
miséria é só um começo.
Hoje são 50 milhões de brasileiros beneficiários
do Bolsa Família, 50 milhões de motivos para comemorar, concluiu a Ministra Tereza Campello.
Logo a seguir, a Presidenta Dilma Rousseff, com
muito entusiasmo, falou de coisas, tais como:
A minha geração chegou a acreditar que só
era possível fazer transformações com as armas na mão. Com o senhor, [Presidente Lula,]
muitos da minha geração, que tiveram oportunidade, aprendemos que a verdadeira transformação é feita unindo nossas mãos, as mãos
de nossas irmãs, de nossos irmãos. E, com o
senhor, descobrimos que a energia pacífica
que emerge daí é a grande força motriz da
história. Foi assim que, em apenas uma década, nesse diminuto tempo, nesse diminuto
espaço histórico, que delimita uma geração,
nós conseguimos fazer aquilo que a Ministra
Tereza sempre repete, com que 36 milhões de
brasileiros saíssem da miséria. É assim que,
em breve, vamos varrer a miséria absoluta do
nosso território. É assim, também, que com
muito júbilo, porém com muita humildade, reconhecemos que o fim da miséria é apenas
o começo.
A Presidenta Dilma Rousseff, em determinado
momento, destacou que:
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Renda, ao significar poder de compra, significa direito de escolha, significa poder de
decisão sobre o que é melhor para si e para
a sua família. O Bolsa Família, portanto, oferece algo que não é usual em quem tem uma
cabeça voltada para o assistencialismo, que
é o livre arbítrio, o direito de escolha, transfere autonomia para o cidadão. À medida que
o Bolsa Família transfere renda, dessa forma
ele gera liberdade de escolha, gera liberdade
de cidadania, gera a consideração e a instituição daquela pessoa que recebe como cidadã
brasileira. Por isso, o Bolsa Família, a gente
pode dizer, é um programa emancipador, ele
é emancipador porque, ao invés de fortalecer
o poder do Estado, ele transfere o poder ao
cidadão. O Bolsa Família transfere poder, e o
melhor de tudo é que constrói – e aqui vocês
me permitam dizer que é uma coisa que eu
considero fundamental –, constrói um poder
feminino. Noventa e três por cento dos titulares dos cartões do Bolsa Família são mulheres que, graças ao programa, ganharam força,
ganharam autonomia dentro de suas casas ao
prover suas famílias, e também ganharam esse
poder nos espaços públicos. É um reconhecimento do Estado brasileiro da importância da
mulher no núcleo familiar, uma importância que
as mulheres conquistaram, e o Estado só fez
reconhecer o que as mulheres conquistaram.
Relatou que, daí, houve programas importantes de inclusão social relacionados ao Bolsa Família,
como o Pronatec, como o Programa Crescer, que já
concedeu empréstimos a 1,2 milhão de beneficiários
do Bolsa Família, transformando-os em microempreendedores. Veio o Programa Água para Todos, que está
instalando cisternas para consumo humano e animal;
a veia da assistência técnica, que dá assistência técnica para 226 mil famílias; o Bolsa Verde, que beneficia
milhares de famílias que ajudam a preservar o meio
ambiente; a veia do...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... Brasil Carinhoso, que investiu no
cuidado de 400 mil crianças em três mil Municípios.
Sr. Presidente, agradeço. Se puder dar-me um
pouco mais de tempo nesta tarde em que não há tantos Senadores, tal como o fiz, quando aí presidia em
seu lugar, quero aqui, a começar pelo Acre, Senador
Jorge Viana, fazer o balanço da cobertura do Bolsa
Família antes e depois da chamada Busca Ativa do
Plano Brasil Sem Miséria pela Presidenta Dilma.
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Em junho de 2011, a Presidenta Dilma conclamou
todos os governadores – já era Tião Viana o Governador
–, todos os prefeitos, todos as entidades de trabalhadores, de empresários e nós, cidadãos representantes
do povo, a que informássemos as famílias que tinham
direito ao Bolsa Família, por receberem uma renda familiar per capita de até R$140,00 por mês. Ou seja, o
pai e a mãe de três crianças – cinco pessoas, portanto
– cuja renda não alcançasse R$700,00 teriam direito.
Então, a família deveria ser informada a se inscrever na
Secretaria de Assistência ou de Desenvolvimento Social
do Município, para passar a receber o Bolsa Família.
No Acre, havia 89.091 famílias em junho de 2011.
Dessas, 58.644 estavam sendo beneficiadas, Senador Jorge Viana, o que corresponde a 65,82%. Hoje,
94.980 famílias estariam com o direito; dessas, 73.961
famílias estão sendo efetivamente beneficiadas, o que
corresponde a 78%.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Isso indica que o Acre é um dos Estados
em que mais se avançou, mas ainda faltam 22% para
avançar na chamada Busca Ativa.
Eu tenho aqui o relatório de Estado por Estado
e no Brasil inteiro. Vou citar aqui, para o Brasil: em junho de 2011, havia 17.285.614 famílias que poderiam
estar recebendo e, delas, 12.999.560 (75,20%) estavam sendo beneficiadas. Hoje, 18.618.493 poderiam
estar recebendo, por causa da sua renda familiar per
capita, segundo o próprio cadastro único do MDS, e,
dessas, 13.841.665 (74,34%, 75%, em números redondos) estão sendo beneficiadas. De junho de 2011
para hoje, houve um acréscimo de 842.105 famílias
(6,48%). Entretanto, ainda faltam 25% das famílias: a
diferença entre 18.618 milhões e poucas para 13.841
milhões e poucas. Portanto, é necessário que haja um
esforço de todos os prefeitos e governadores e de todos nós, cidadãos.
Sejam aqui bem-vindos.
Se conhecerem alguma família que esteja em
condições de dificuldades, perguntem a essa família:
“Vocês têm uma renda familiar per capita superior a
R$140,00 por mês?” Se não chegam a esse montante,
informem a essa família que ela pode ir à Secretaria de
Desenvolvimento Social ou equivalente no Município
se inscrever. Se, nessa família, considerando a renda
do pai, da mãe, da família mais o benefício do Bolsa
Família e dividindo pelo número de pessoas, não se
alcançar pelo menos R$70,00 per capita, a regra do
Brasil Carinhoso aprovada aqui, no Congresso Nacional, é a de que o Governo Federal complementará
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o suficiente para que aquela família passe a ter no
mínimo R$70,00. Ou seja, hoje, no Brasil, qualquer...
Não, não vão embora ainda. Deixem que elas
fiquem mais um pouquinho. Deixem um pouquinho
mais, por favor. Como é que vão embora na hora H?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Inclusive, são alunos de Direito
de Sorocaba.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Alunos de Direito de Sorocaba, que
conhecem tão bem os princípios de justiça. Vamos
colocar, efetivamente...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –... em prática os princípios de justiça,
como John Rawls definiu, como o princípio de igual liberdade, de diferença e de igualdade de oportunidades.
O princípio de igual liberdade é aquele segundo o qual cada pessoa, na sociedade, precisa ter um
conjunto de liberdades fundamentais, como a livre expressão, o ir e vir, a associação, a votar e ser votado,
e todas aquelas que estão presentes na nossa Constituição, e devem ser estendidas a todos na sociedade.
O princípio de diferença é aquele segundo o qual,
se for para haver qualquer diferença sócio-econômica
entre as pessoas, ela só se justifica se for em benefício
das que menos têm e de maneira a prover igualdade
de oportunidades a todos, que é o princípio da igualdade de oportunidades. Eu assim explico aos meus
alunos o princípio de diferença. Se quiserem que eu
vá a Sorocaba fazer uma palestra mais aprofundada
a respeito, podem me convidar.
Vamos supor que nós constituímos um bom time
de futebol ou de basquete e, nesse time, há alguns
craques, como o Pelé, o Garrincha, o Neymar, a Hortência e a Marta. Então, nós vamos conversar com
elas para saber como é que vamos chegar ao melhor
resultado possível e, quem sabe, sermos campeões
este ano. Mas temos de combinar a remuneração. Então, vamos dizer a esses craques: “Como vocês jogam
tão bem, nós vamos proporcionar a vocês uma melhor
remuneração que a nossa. Nós também vamos jogar,
mas precisamos receber o necessário para darmos o
melhor de nós.” E assim combinamos uma certa diferença, que todos vão justificar, e, por consenso, todos
vamos dar o melhor de nós. Desse modo, vamos ter o
melhor resultado possível. É assim que ilustro.
Mas, para chegar a um resultado tão bom, melhor
ainda do que o programa Bolsa Família, melhor ainda do que um imposto de renda negativo para prover
uma garantia de renda mínima, será a renda básica
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como um direito à cidadania incondicional para todos
os cidadãos de Sorocaba...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) –...do Estado de São Paulo e do Brasil.
Não sei se os seus professores e as suas professoras já ensinaram, mas o Senado Federal e a
Câmara dos Deputados, por consenso de todos os
partidos, aprovaram a instituição de uma renda básica
incondicional como um direito incondicional de todas
as pessoas, não importa a origem, raça, sexo, idade,
condição civil ou sócio-econômica. Participar da riqueza comum de nossa Nação a ninguém será negado.
É claro que nós que temos mais vamos colaborar
para que todos os demais venham a receber.
Na semana passada, eu entreguei à Presidenta
Dilma uma carta assinada pelos 81 Senadores de todos os partidos, inclusive os Senadores da oposição,
os candidatos da oposição à Presidência da República,
todos os que estavam aqui presentes, conclamando a
Presidenta Dilma...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... a instituir um grupo de trabalho (Fora
do microfone.), que poderá contar com a participação,
por exemplo, do Prof. Paul Singer, que, nos anos 80,
foi um dos que mais indicou ao PT que deveria haver
um programa de renda mínima no programa do Partido
dos Trabalhadores, o que acabou acontecendo. Que
ele possa ser o coordenador desse grupo, colaborando estreitamente com toda a equipe do Ministério do
Desenvolvimento Social, da Secretaria de Assuntos
Estratégicos, dos Ministérios do Planejamento e da
Fazenda, para ver quais serão os passos na direção de
instituirmos uma renda básica de cidadania para todos
os cidadãos do Acre, de São Paulo, do Rio Grande do
Sul, do Mato Grosso do Sul, de Sorocaba...
Se quiserem que eu vá a Sorocaba falar com vocês, com os vereadores e com o prefeito, quem sabe
possamos persuadir o Prefeito de Sorocaba a fazer
do Município um exemplo pioneiro para todo o Brasil.
Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Parabéns ao programa Bolsa Família!
Agora, vamos dar os passos seguintes, conforme está estabelecido no livro Programa Bolsa Família:
uma década de inclusão e cidadania, que o Ipea e o
MDS lançaram ontem.
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Para concluir, farei esta última citação, Sr. Presidente.
No artigo de Amélia Cohn, Capítulo 28, “Desafios de uma Trajetória de Êxito: dez anos do programa
Bolsa Família”, as suas conclusões são:
Do ponto de vista da representação pública da
agenda do Governo, o programa Brasil sem
Miséria e o programa Bolsa Família tornaram-se políticas concorrentes, e não integradas,
muito embora o programa Brasil Sem Miséria
constitua um passo a mais no programa Bolsa
Família, e este, por sua vez, um passo na direção da construção (sabe-se que lenta) da renda
básica de cidadania. Afinal, não é por acaso
que a secretaria do programa Bolsa Família,
no interior do Ministério do Desenvolvimento
Social, denomina-se Secretaria Nacional da
Renda da Cidadania.
A primeira Secretária foi justamente Ana Fonseca, que, ontem, mereceu a devida homenagem. Mas
seria interesse que pudessem ser revelados, também,
todos os passos anteriores aqui no Brasil, desde Josué
de Castro, que, em 1956, da tribuna da Câmara dos
Deputados, ao tempo de Juscelino Kubitschek, disse:
“Defendo a necessidade de darmos o mínimo a cada
um, de acordo com o direito que têm todos os brasileiros
de ter o mínimo necessário para a sua subsistência.”.
Então, faltou a devida homenagem a Josué de Castro, a
Antonio Maria da Silveira, à própria Senadora Lúcia Vânia, ao Governador Cristovam Buarque, a José Roberto
Magalhães Teixeira e a todos que interagiram tanto para
se chegar, hoje, ao que é o programa Bolsa Família.
Haverá oportunidade ainda de nós fazermos a
devida menção aos que tanto lutaram para o que hoje
tem feito o Brasil se tornar uma nação bem menos
desigual. Mas ainda falta muito para nós podermos...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – ... mais solidária, mas igualitária e,
para isso, a renda básica de cidadania constituirá um
instrumento fundamental.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço que sejam transcritos os três discursos que
mencionei, dos Presidentes Lula, Dilma Rousseff e
Ministra Tereza Campello, na íntegra, e a tabela que
aqui organizei para falar do balanço do Bolsa Família.
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 (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
V. Exª, que trabalha com tanta paixão e determinação essa questão de melhor distribuição de renda de
um programa de renda mínima, gostaria de saber que
o Presidente, ontem, citou uma frase minha, quando
eu ainda era governador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – ... que muito dinheiro na mão de
poucos é, claramente, concentração de renda, mas
um pouco de dinheiro da mão muitos é distribuição
de renda. Então, de uma maneira simples, eu falei
isso há quase dez anos, e o Presidente, ontem, lembrou – eu já havia falado isso em uma entrevista – e
ele, gentilmente, citou, me dando o crédito. Eu quero,
inclusive, pegar uma cópia do discurso para ver o trecho em que está.
Eu cumprimento V. Exª. Acho que, de fato, foi uma
conquista do Estado brasileiro, do cidadão brasileiro,
dos nossos governos do Presidente Lula e Dilma, os
dez anos do Bolsa Família, que mudou a vida do povo.
Eu queria, mais uma vez,agradecer a todos.
Eu faço a leitura do Expediente e passo a sessão
para o Presidente Requião, para que eu possa usar da
tribuna como orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência lembra às Srªs e
aos Srs. Senadores, Parlamentares, que está convocada a sessão conjunta solene do Congresso Nacional a
realizar-se no dia 4 de novembro do corrente, segunda-feira, às 17 horas, no plenário do Senado Federal,
destinada a homenagear o Movimento Novembro Azul,
apoiado pela Sociedade Brasileira de Urologia.
É do maior interesse, Senador Mozarildo, V. Exª
que é médico. Vamos ter um mês, simbolicamente, alertando todos sobre a necessidade de se fazer a prevenção do câncer de próstata. Tivemos o Outubro Rosa e,
agora, teremos o Novembro Azul, Senador Requião.
Passo a Presidência para V. Exª.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Com a palavra, pela ordem de
inscrição, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Senador Roberto Requião,
colegas Senadores, Senadoras, aqueles que nos acom-
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panham pela Rádio Senado, pela TV Senado, queria
cumprimentar todos.
Venho à tribuna para prestar contas de um projeto
que estou apresentando, um projeto de lei do Senado
Federal que visa tratar de um tema bastante polêmico,
complexo, difícil, que diz respeito a esse debate sobre
maioridade penal, sobre criminalidade de menores de
18 anos.
Penso que, na hora em que estamos discutindo
a reforma do Código Penal, devemos tratar desse assunto. Ele é complexo porque está na Constituição. Há
um debate se é cláusula pétrea ou não a maioridade.
Proposta de Emenda à Constituição, do Senador Aloysio Nunes, propõe alteração nessa questão, e eu trago
um projeto de lei que altera a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990. Estou me referindo ao ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente).
No meu caso, em vez do debate da mudança na
Constituição, estou apresentando uma proposta de
alteração no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer que a medida socioeducativa de internação aplicável à adolescente autor de
ato infracional equivalente a crime hediondo possa ter
prazo de oito anos. É óbvio que vai gerar um debate.
Hoje, são apenas três anos. Muitos vão dizer: “Não,
não vale a pena, são três anos de medidas socioeducativas”. Mas imagine que, se um jovem comete um
crime hediondo, ele tem o limite de internação estabelecido em 21 anos de idade; e isso passaria para 26.
Obviamente, o projeto também propõe alteração, não
transferindo o maior de idade para o sistema prisional
convencional. Ao contrário. Primeiro, há uma realidade
que se impõe hoje.
Antes de voltar ao projeto de lei, mais uma vez
explico: atualmente, o ECA dispõe que o período máximo de internação do jovem infrator é de três anos.
O projeto de lei do Senado Federal que estou apresentando, hoje, propõe a elevação desse prazo de três
para oito anos e cria a previsão de que o condenado
a cumpra mediante medida socioeducativa. Ao atingir
18 anos, deve ser transferido para um estabelecimento
específico, e não para o sistema prisional convencional, de modo a segregá-lo dos menores que realmente
estão em pleno desenvolvimento psicológico e social.
Quando atingir 26 anos, a liberdade será obrigatória,
haja vista que o prazo máximo da internação é de oito
anos e, somando-se os crimes cometidos até completar 18 anos, antes de fazer 18 anos, não se tem a possibilidade de alguém cumprir medida socioeducativa
após os 26 anos.
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Mas eu queria me referir a algumas matérias, a
alguns dados sobre esse tema. Primeiro, nós temos
um amplo e grande debate, que eu penso que deveria se intensificar, sobre o menor infrator, o perfil do
jovem infrator.
Os jovens envolvidos em criminalidade, geralmente, têm dependência de certo tipo de droga e vêm de
famílias desestruturadas, isso independentemente da
classe social. Porque muitos tentam vincular a criminalidade juvenil à classe social. Isso não faz nenhum
sentido. Os dados e os levantamentos mostram bem
isso. Normalmente, eles agem impulsionados pela
sensação de impunidade, pois a lei não prevê mais do
que três anos de apreensão em centros de internação,
independentemente do delito cometido. A proposta de
alteração que estou fazendo diz respeito, exclusivamente, aos crimes hediondos.
Eu queria ler aqui, também, algumas observações
que especialistas fazem sobre o desenvolvimento mais
rápido de jovens na sociedade atual.
O adolescente de hoje é diferente do adolescente da década de 40, quando foi elaborado o Código
Penal, que estabeleceu a maioridade penal a partir
dos 18 anos.
A psiquiatra forense Kátia Mecler, Vice-Coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), argumenta
que o adolescente de hoje é capaz de entender o caráter ilícito de um ato e escolher entre praticá-lo ou não.
Essa é a posição de uma cientista. Ela acredita
que os avanços tecnológicos e sociais favorecem a
globalização e representam estímulos cada vez mais
precoces ao desenvolvimento das pessoas.
No meio jurídico, também há quem pense assim.
Eu estou, aqui, pondo opiniões independentes
da minha.
No meio jurídico, por exemplo, o Promotor de
Justiça Thales de Oliveira, que atua na Vara da Infância e Juventude de São Paulo, afirma:
Desde a definição dessa idade penal aos 18
anos, o jovem brasileiro mudou muito, houve uma evolução da sociedade e hoje esses
adolescentes ingressam mais cedo no crime,
principalmente o mais violento [associado à
prática de latrocínio e homicídio].
Segue o Promotor, dizendo que:
Diferentemente do que se costuma imaginar,
os adolescentes infratores não são apenas
usados por quadrilhas criminosas em razão
de sua inimputabilidade, mas já assumem as
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organizações, liderando muitas delas. [Afirma
o Promotor.]
Eles são muito mais audaciosos, em parte por
causa da idade, mas também porque são conscientes da inimputabilidade e acabam sendo
mais violentos do que os maiores de 18 anos.
O ECA – Estado da Criança e do Adolescente
favorece essa prática, segundo ele coloca. O Promotor
de Justiça de São Paulo, Thales de Oliveira, da Vara
da Infância e da Juventude, avalia que o modelo atual
previsto no ECA leva a uma situação de impunidade,
pois limita o período de internação e, com isso, estabelece, de certa forma, um ambiente que se pode
chamar de impunidade.
Sobre os números e criminalidade causada por
jovens infratores, há dados estatísticos inquestionáveis
de que esse número tem crescido assustadoramente.
Eu leio alguns desses números, que, no mínimo, devem nos fazer debater, refletir.
Na cidade de São Paulo, os atos infracionais
praticados por adolescentes aumentaram aproximadamente 80%, em 12 anos, ao subirem de 8.000, em
2000, para 14.400, em 2012; diferentemente do que
ocorreu em relação aos crimes praticados por maiores
de 18 anos, que, de certa forma, em alguns Estados,
vem diminuindo.
Caro Presidente Requião, quero fazer também
alguns comentários sobre uma matéria feita pelo jornal
O Globo sobre o crescimento de crimes com a participação de crianças e adolescentes.
Levantamento em oito Estados revela que, para
cada adulto preso, mais de dois menores são apreendidos. Então, é uma situação gravíssima. Se o sistema
prisional convencional está falido, nós temos uma situação terrível do ponto de vista das nossas crianças,
da nossa juventude.
“A entrada de crianças e adolescentes no mundo
do crime tem aumentado no País”, diz a matéria do
jornal O Globo. No ano passado, o crescimento no número de menores apreendidos foi mais de duas vezes
superior ao de prisões de adultos.
A conclusão é do levantamento feito pelo jornal
O Globo, com dados oficiais obtidos com os Governos
de oito Estados.
Em 2012, houve um aumento, em relação a
2011, de 14,3% no número de apreensão de
crianças e adolescentes por crimes como vandalismo, desacato, tráfico, lesão corporal, furto,
roubo e homicídio. No mesmo período, a elevação do número de jovens e adultos presos
por crimes em geral foi bem menor: de 5,8%.
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Quer dizer, os crimes praticados por crianças
cresceram 14,3%, entre 2011 e 2012, e os praticados
por adultos, 5,8%.
O levantamento foi feito em sete dos dez estados mais populosos do País: São Paulo, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Paraná, Santa Catarina. O Distrito Federal
também foi incluído na pesquisa. Os Estados
de Minas Gerais, Bahia e Pará não informaram os dados solicitados. Em todos os estados pesquisados, foi observado um aumento
na apreensão de crianças e adolescentes no
ano passado, que representou 18% do total
de prisões no período: 75.359 de 414.916. Em
2011, o percentual era de 17%.
Os principais crimes cometidos por crianças
e adolescentes no ano passado foram furto,
roubo, tráfico de drogas.
No Rio de Janeiro, o crescimento da apreensão de menores foi maior que a média dos
estados pesquisados: 45,4%. As apreensões
passaram de 3.466, [crianças e adolescentes,
que foram para os espaços sócio-educativos]
em 2011, para 5.042, em 2012, e representaram um crescimento de 17%...
No Distrito Federal, onde a apreensão de jovens no ano passado [no caso, 2011] representou 39% do total das prisões, o crescimento
foi de 11%, passando de 6.599 para 7.366.
O maior crescimento, entre os estados pesquisados, foi observado no Ceará, de 50%...
Ou seja, estamos diante de uma situação, e,
depois, questionamos a violência nas ruas, as manifestações, as aberrações, os crimes cometidos. Os
números estão apontando para um agravamento da
situação, com a ampliação do número de jovens envolvidos com o crime.
O advogado Ariel de Castro Alves, membro do
Movimento Nacional dos Direitos Humanos,
lembra que o número de menores que cumprem algum tipo de medida socioeducativa no
país é pequeno em comparação com o número
de adultos, mas reconhece que tem havido um
aumento do envolvimento de menores com o
mundo do crime nos últimos anos. Para ele,
por vender a ilusão de poder e de ascensão
social, o tráfico de drogas acaba sendo um dos
maiores responsáveis pelo envolvimento da
criança e do adolescente na prática criminosa.
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E aí, sim, temos que fazer outro debate: como
lidar com essa temática do tráfico de drogas. E o momento é este, em que temos aqui uma Comissão de
Segurança – que o Senador Pedro Taques tanto tem
se dedicado – e também a Comissão de Reforma do
Código Penal, da qual faço parte. Inclusive, no próximo
dia 7, vamos ter uma audiência pública em Rio Branco.
Eu e o Senador Pedro Taques, em comum acordo com
o Presidente da Comissão, Senador Eunício Oliveira,
vamos fazer, em parceria com OAB/AC, com juízes,
promotores, advogados, professores, alunos, a sociedade, as organizações da sociedade, um debate, onde
o Senador Pedro Taques irá apresentar a quantas anda
a proposta de mudança do novo Código Penal, que o
Senado Federal trabalha e da qual tenho a satisfação
de fazer parte.
Mas, enfim, Sr. Presidente, essa questão da juventude é crucial. O Brasil avançou na proteção da
infância, de zero a doze anos, mas, na questão do
atendimento aos adolescentes, ainda deixa muito a
desejar. Isso é um fato! Os próprios partidos políticos,
os Governos, as Prefeituras não têm políticas adequadas para acolher a juventude. O governador e prefeito
sempre estabeleciam uma política, procurando criar
os centros da juventude, abrir portas para a prática
do esporte, para o lazer, para as atividades ligadas à
cultura, para que a juventude não tivesse como única porta aberta a dos bares, como ocorre na quase
totalidade das cidades brasileiras hoje. A única porta
aberta para a juventude é a porta da droga, é a porta
dos bares. Isso é lamentável. Nós estamos colhendo
as consequências desse descaso das políticas públicas com a preciosidade da nossa juventude.
Faço aqui esse alerta: estou adotando uma medida punitiva dura na minha proposta de projeto de lei
do Senado Federal, mas estou aqui acusando, identificando a causa, que só será de fato enfrentada, se
houver decisão política dos Governos, obviamente
amparada numa boa legislação de combate à questão das drogas.
Cada vez cresce mais a porcentagem de adultos
e de menores que estão em privação de liberdade em
decorrência de crimes relacionados a entorpecentes.
Os especialistas em segurança consultados pelo
jornal O Globo não consideram que a redução da
maioridade penal, por exemplo, tema em discussão
no Congresso, possa contribuir para a diminuição dos
crimes cometidos por menores.
Este é um tema muito polêmico. De fato, este é
um tema que requer o envolvimento de todos nós. E
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eu queria me referir a ele, também, não impondo uma
posição minha, mas abrindo um debate.
A maioridade penal, Sr. Presidente, é uma questão não resolvida no mundo inteiro. Em cada país ela
é tratada de uma maneira diferente.
Faço aqui um brevíssimo resumo. Por exemplo,
ao compararmos o Brasil com os principais países da
Europa, relativamente à maioridade penal, é possível
perceber que a idade da maioridade penal no Brasil
é significativamente superior à média da dos países
da Europa.
Segundo levantamento feito pela Open University, do Reino Unido, a maioridade penal nos principais
países europeus, comparando com a do Brasil, são:
Brasil, 18 anos – foi instituída a maioridade na década
de 40, com o Código Penal –; Bélgica, 18 anos; Dinamarca, 15 anos; Alemanha, 14 anos; Itália, 14 anos –
estou-me referindo à maioridade penal em países da
Europa –; França, 13 anos – ou seja, a partir dos 13
anos o jovem que comete um crime já responde como
adulto pelo crime cometido –; Holanda, 12 anos; Escócia – vejam só –, 12 anos; e na Inglaterra, 10 anos. No
Brasil, volto a repetir, a maioridade penal é aos 18 anos.
É um tema polêmico? Sim. Por que alguns países adotam 10 anos e o nosso adota 18 anos? Por
que a criminalidade juvenil tem crescido no País assustadoramente?
Outro levantamento feito pela Folha de S. Paulo, em 13 de julho de 2011, mostra que, nos Estados
Unidos, no Estado da Carolina do Norte, a menoridade penal termina aos 6 anos de idade. Ou seja, há
um estado dos Estados Unidos da América em que
a menoridade termina aos 6 anos de idade. Suécia e
Noruega, dois países com longa tradição de proteção
aos menores, estabeleceram a maioridade penal aos
15 anos; a França reduziu recentemente a maioridade
penal para 13 anos.
Eu trago esses dados e ainda lembrando que,
de uma forma geral, os países da América do Sul são,
em média, os com maior idade penal; e os asiáticos e
africanos, com menor idade penal.
Queria brevemente dizer que o Código Penal de
1940 adotou o critério puramente biológico para estabelecer a menoridade e o naturalismo, estabelecendo
que os menores de 18 anos – estou-me referindo ao
Código Penal de 1940 – são penalmente irresponsáveis. Esse é um tema polêmico. Certamente não há
consenso sobre ele.
Nos dias de hoje, um jovem de 18 anos é penalmente inimputável? Ele é irresponsável por suas atitudes até os 18 anos? Essa é uma questão que se faz.
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Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis,
ou seja, não podem receber penas. Igualmente esse
critério foi recepcionado no art. 228 da Constituição
Federal de 1988. E, aí, sim, nós tivemos um diferencial
que traz um debate até os dias de hoje: se é cláusula
pétrea ou não. Porque, no sistema penal brasileiro, a
idade igual ou superior a 18 anos é condição necessária e indispensável para imputabilidade penal, o que
significa dizer que o menor de 18 anos não é dotado,
por força de lei, de culpabilidade, ou seja, não pode
responder por seus atos. E, contra isso, não se admite
prova em contrário.
Sobre a questão da constitucionalidade – para
concluir, Sr. Presidente –, a definição da maioridade
penal é um instrumento de política criminal. O principal
obstáculo para sua redução é o fato de estar previsto
na Constituição e não numa lei ordinária, e, daí, tem-se um debate profundo sobre isso.
Queria dizer que o Senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou uma PEC que tramita no Senado em
que ele propõe a redução da maioridade penal, que
é a que recebe mais apoio da Casa, dentre as PECs
que mexem na menoridade penal. Trata-se da PEC nº
33, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que
não faz diretamente uma alteração na menoridade,
mas altera o seu conteúdo.
A Proposta de Emenda Constitucional do Senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, propõe a
relativização da presunção legal de que os menores
de 18 anos sempre são inimputáveis. E ele propõe que
o Ministério Público, apenas nos casos de crimes hediondos, tráficos de drogas, terrorismo e tortura, assim
como nos casos de reincidência, lesão corporal grave
e roubo qualificado, poderia apresentar, durante a tramitação do processo penal, um incidente de desconsideração da imputabilidade, com evidências técnicas
para que o menor, com ao menos 16 anos, possa ser
julgado como adulto.
Então, essa PEC nº 33, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, tem, então, um acolhimento grande aqui
no Senado e está aberta ao debate.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que apresento
um projeto de lei que não mexe na menoridade, mas
que tenta adequar o ECA às mudanças que o próprio
Senador Pedro Taques está apresentando para o novo
Código Penal.
Então, a minha proposta, o meu projeto de lei altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, ou seja, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer
que a medida socioeducativa de internação aplicável
a adolescente autor de ato infracional equivalente a
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crime hediondo possa ter prazo de 8 anos. E altera,
então, o art. 122, §4º, da Lei nº 8.069: “A internação
prevista no inciso VI, quando tratar de infrator com
idade entre 18 e 26 anos, será realizada em estabelecimento específico.”
Então, não estou propondo que a internação se
dê no sistema prisional convencional; teríamos de ter
um sistema prisional específico para esse tipo de clientela. O período máximo de internação não excederá
os três anos, exceto em relação aos atos infracionais
equivalentes aos crimes hediondos, sendo, nesses
casos, de 8 anos.
Então, estou propondo que, no caso de crime
hediondo, possa se ter a internação no sistema socioeducativo de 8 anos.
É essa a minha proposta, Sr. Presidente.
Espero que receba as críticas e o devido debate. Vou apresentá-la. Ela vai tramitar nas Comissões.
Penso que, com essa contribuição, estou procurando encontrar uma maneira de pormos fim, de reduzir a criminalidade juvenil. Não será com mais penas,
mas certamente com políticas públicas de acolhimento
da nossa juventude, com possibilidade de apresentar
alternativa, inclusive para aqueles jovens que têm problema em suas famílias.
Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância e espero,
a partir da apresentação deste projeto, receber as sugestões, as críticas para o tema que trago para tramitar
na Casa, no Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião.Bloco
Maioria/PMDB – PR) – O próximo orador inscrito é o
Senador Pedro Simon.
O Senador Pedro Simon será o próximo orador,
mas, neste momento, vai usar da palavra o Senador
Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Requião, trago, neste momento, à
tribuna desta Casa e ao País como um todo uma preocupação e, ao mesmo tempo, uma decepção, bem
como a convocação para que possamos fazer uma
reflexão sobre o que está ocorrendo neste País na
relação entre os Poderes.
Sr. Presidente, existiu, na Medida Provisória nº
610, votada pela Câmara e pelo Senado, entre tantas
outras e tantos outros projetos, a aprovação em relação
às dívidas dos agricultores, pequenos produtores, do
Nordeste brasileiro, da região da Sudene.
Naquela Medida Provisória nº 610, ao ser encaminhada ao Palácio do Planalto, a Presidente Dilma
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Rousseff, entre outras coisas, mas particularmente
em relação ao Nordeste, vetou toda a renegociação
da dívida.
Eu digo isso, Sr. Presidente, porque, em função
desses vetos, segundo nos chegaram as informações,
o Governo se comprometeu, então, a tratar desse assunto em uma medida provisória específica para discutir o tema.
Senador Wellington Dias, que representa o partido do Governo nesta Casa!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Fora do microfone.) – Com muito orgulho.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB –
PB) – Pois bem, Senador Wellington Dias, foi emitida
a Medida Provisória 623. No sorteio – e isso é grave,
gravíssimo para o processo democrático deste País –,
quando coube à oposição, ao meu partido a relatoria
da Medida Provisória 623, o meu partido me indicou
para representá-lo e o fez pela condição de que, várias e várias, inúmeras e inúmeras vezes, eu fiz um
pronunciamento desta mesma tribuna, cobrando a insensibilidade, o descompromisso, a irresponsabilidade
do Governo para com a Região Nordeste e também,
no caso específico, para com os pequenos produtores
rurais daquela região.
Recebi a relatoria com a esperança de que nós
teríamos o exercício do processo democrático, em que
faríamos audiências públicas, em que faríamos audiências públicas nos Estados para ouvir os representantes dos devedores, os representantes do Governo,
ouvir a sociedade de um modo geral.
Pois bem, fruto dessas audiências, do clamor, dos
fatos verdadeiros que me foram relatados, das reivindicações justas, por exemplo, trazidas pela Assembleia
Legislativa da Paraíba, que fez várias sessões itinerantes pelo interior do Estado, para ouvir o pequeno
produtor, o agricultor paraibano que estava perdendo
suas terras, porque o Banco do Nordeste estava movendo ações para cobrar seus débitos.
Quem assiste à TV Senado ou escuta à Rádio
Senado sabe quantas e quantas vezes pronunciei que,
da forma como ia, o Banco do Nordeste seria o maior
latifundiário daquela região.
Pois bem, Sr. Presidente, fruto dessas audiências
públicas, nós apresentamos, 21 dias antes, o nosso
relatório na Comissão Mista. Senador Pedro Simon,
21 dias antes do prazo limite da Comissão!
Naquela oportunidade, o Governo começou a
trabalhar de forma diferente. Ora, minha gente, havia
uma medida provisória específica para esse tema. O
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Governo pegou e transcreveu, Senador Aloysio Nunes,
a Medida Provisória nº 623 na 618, que tratava da Valec.
Na verdade, não cabia aquela medida provisória.
Caberia, sim, um pedido de CPI para a Valec, mas o
Governo tratou da dívida do pequeno agricultor nordestino na medida provisória da Valec, a de nº 618.
Todos que conhecem a Casa, o funcionamento
do Congresso, estranharam. Mas imaginemos que foi
porque não queria que a oposição tivesse a oportunidade de exercer seu papel, Senador Pedro Simon.
O Líder do Governo naquela Comissão... E tive
o cuidado, quando apresentei o relatório da Medida
Provisória nº 623, de contemplar todos os itens que
tinham sido aprovados na 618, por dois motivos: primeiro, porque a 618 tinha sido aprovada pelo Congresso,
mas ainda não tinha sido sancionada pela Presidência
da República.
Já naquela oportunidade, o Líder José Pimentel
pediu que adiássemos a votação do meu relatório,
porque havia um pedido da Presidência – que ia sancionar na segunda-feira, e, consequentemente, parte
daquela medida provisória poderia ser excluída da 623,
se fosse atendida na 618.
De boa-fé, acreditando na palavra de um Líder
do Governo, que nós entendíamos que representava o Governo ou que, no mínimo, estava assumindo
compromissos sérios e honestos para o debate, para
a discussão, adiamos. Chegou a segunda-feira, e não
houve a sanção da medida provisória. Na terça-feira,
no dia da reunião, eles queriam tirar de pauta a Medida
Provisória nº 623. A maioria do Plenário da Comissão
não aceitou. Foi feito, então, um acordo para suspender
a reunião da Comissão, para que, na última terça-feira,
então, fosse votada, já que estava se aproximando do
prazo da votação.
Pois bem, Senador Wellington Dias. Na última
terça-feira, após ter sido sancionada a medida provisória na semana passada, eu fiz uma errata, um relatório em que excluí aquilo que estava na MP nº 618 e
aquilo para o qual não havia pedidos ou propostas de
mudanças, até porque não me cabia dizer que estava
sendo feita mudança. Cabia a mim, como Relator, propor a mudança e à Comissão, sim, através da maioria,
decidir se existiria mudança e quais mudanças iriam
acontecer. Na votação da terça-feira, o Líder do Governo no Senado, José Pimentel, alertou – com o qual eu
não concordo, mas para acordo... – que dois parágrafos
estavam fora dos propósitos da medida provisória, entre
todos que estavam lá relatados. De todos, ele alertou
que dois estariam fora e que ele não poderia votá-los.
Nós poderíamos até ter derrotado a proposta do Líder
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do Governo no Senado, José Pimentel, mas preferimos,
pela prioridade que tinha a renegociação dessa dívida
para o agricultor nordestino, retirá-los do relatório, num
acordo por unanimidade. Assim o fizemos: retiramos os
dois únicos itens que o Líder do Governo dizia que não
estavam dentro dos propósitos da medida provisória.
Propósitos esses, Presidente Requião, que mudaram
a regra com o jogo acontecendo.
Essa Medida Provisória nº 623 é de julho, de julho. A Câmara resolveu não aceitar mais os contrabandos que praticou tanto, em termos de temas que não
tinham a ver com as medidas provisórias, e resolveu
– mais uma vez o Governo usando da sua força e da
conivência de quem apóia o Governo – estabelecer
que não podia haver mais matérias que não fossem
objeto da origem da medida provisória até a Medida
Provisória nº 620, para a da qual eu era Relator não
pudesse atender.
Esquecem eles que, em todo o momento, em
todo o instante, em todas as reuniões da Comissão,
eu pedia a compreensão dos Parlamentares, que apresentaram mais de 200 emendas, pois eu não acataria
nenhuma que não tivesse a ver com o propósito da
medida provisória.
Pois não, Senador Aloysio Nunes, concedo, com
muita honra.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador, Cícero Lucena, é
apenas para corroborar o relato absolutamente fiel
que V. Exª está fazendo dos acontecimentos de ontem. Eu, quando cheguei – sou membro da Comissão
mista que estava examinando a Medida Provisória nº
624, da qual V. Exª é o Relator e, aliás, fez um excelente trabalho na relatoria – ao plenário da Comissão,
V. Exª ainda não havia chegado, porque estava ainda
ultimando a errata a que se referiu. Imediatamente me
dirigi ao Senador Pimentel, que é o Líder do Governo.
Eu, como Líder de um partido da oposição e como
membro da Comissão, perguntei a ele como iríamos
proceder. Ele confirmou para mim, numa conversa ali,
no plenário da Comissão, exatamente isso que V. Exª
está relatando, como tendo sido acordado: “Vamos
examinar aquilo que já foi objeto de um projeto de lei
de conversão sancionado pela Presidente República
e excluir essas matérias do projeto de lei de conversão relatado pelo Senador Lucena; e aquilo que não
tiver sido contemplado será objeto de deliberação na
nossa Comissão.” Ele não assumiu o compromisso de
aprovar ou de rejeitar, mas destacamos alguns pontos,
eu e ele ali. Ele mesmo tomou a iniciativa de apontar,
no texto, quais eram os dispositivos que mereceriam

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o exame da nossa Comissão. Era para isso que nós
estávamos lá, conforme o próprio Líder do Governo
me relatou e me assegurou no início dos trabalhos.
Por isso, meu caro Senador Lucena, a minha perplexidade quando começou uma manobra, por parte do
Governo, para retirar de pauta, para negar o quórum,
para pedir verificação, ou seja, para inviabilizar uma
votação para a qual nós estávamos sendo chamados
sobre um tema que era objeto de um acordo, de um
entendimento. Eu realmente fiquei perplexo. Não é o
comportamento habitual do Senador Líder do Governo, mas provavelmente havia uma orientação mais
forte do Governo. Eu gostaria que V. Exª dissesse aqui
ao Plenário do Senado aquilo que me disse ainda há
pouco, porque eu vejo, no episódio, algo muito grave:
uma discriminação odiosa contra a oposição, uma discriminação contra o trabalho legislativo, contra a nossa
oportunidade de legislar. Nós somos eleitos pelo povo
para legislar, mas, pelo fato de sermos membros de
partido que exerce o seu dever de fazer oposição, estamos sendo discriminados pelo Governo. Por isso,
peço a V. Exª que relate aqui ao Senado o diálogo que
V. Exª teve com o Líder do Governo, com o Líder do
PMDB na Câmara, o Deputado Eduardo Cunha, que
é um homem veraz, que fala as coisas com clareza,
que não tem meias palavras quando exprime o seu
pensamento.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Agradeço a V. Exª. Eu chegaria a esse pedido
que V. Exª fez.
E pediria também ao Líder Rollemberg, do PSB,
que prestasse atenção ao que está acontecendo com
a oposição neste Governo, já que V. Exª se incorpora
agora a essa luta de buscarmos fazer o bem a este País.
Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que, como falou o Senador Aloysio Nunes, após a leitura da errata,
o Líder do Governo, Senador Pimentel, estava ao lado
do Deputado Júnior – não me lembro do nome completo
–, que não era membro da Comissão. Foi questionado o ofício, o requerimento que ele fez de pedido de
retirada de pauta do relatório, faltando dois dias para
encerrar o prazo da comissão provisória. Ele não era
membro, mas chegou um ofício do Líder do PMDB na
Câmara, Eduardo Cunha, substituindo um Deputado
do PMDB do Nordeste – esse Deputado é do Tocantins.
Eu questionei que não poderia fazer essa substituição
porque a reunião da Comissão não era uma nova,
ela tinha sido suspensa, estava em andamento, mas
trouxeram um regulamento que diz que pode trocar a
qualquer hora, a qualquer dia e a qualquer momento.
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De imediato, o Líder Pimentel disse que subscreveria o requerimento de retirada de pauta para que
essa discussão fosse superada. Esse requerimento
de retirada de pauta perdeu por 14 a 2, e o relatório
foi aprovado por 16 a 2. Encaminhamos esse relatório para a Câmara; chegando lá, fomos informados
de que o Presidente da Câmara iria devolver, porque
tinha assuntos que não eram compatíveis com a medida provisória.
Procurei o Presidente porque antes, de manhã,
eu encaminhei um ofício ao Presidente da Comissão,
que o mesmo transmitiu ao Presidente do Senado, de
que havia uma errata a ser feita, porque o art. 4º – para
o qual nós tínhamos feito um acordo, a que o Senador
Aloysio Nunes fez referência, e retiramos do relatório
– tinha seguido sem ser devidamente retirado.
O Presidente da Casa, então, disse que havia
matérias que tinham nacionalizado o tema, que tinham
tratado da indústria de insumos químicos nacional. Eu
procurei, na intenção de tentar resolver esse problema,
eu procurei a assessoria técnica da Câmara para mostrar que havia um equívoco, porque foi citada essa lei,
mas é um exemplo do que não poderia ter acontecido
neste País. A lei foi citada porque nela, da indústria
química, tinha o tema que tinha a ver com o Nordeste
e tinha a ver com essa medida provisória.
Quando você lê o meu relatório, a conversão, não
havia nada que tratasse de indústria química e, muito
menos, que nacionalizasse. Eles fizeram outros questionamentos para que o Presidente Henrique Eduardo
devolvesse para cá. Eu respondo a todos eles.
Ele fala, por exemplo, da questão de que o direito
assegurado no caput desse artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que os recursos contratados
tenham sido corretamente utilizados. Sabe qual é esse
item, Senador Wellington Dias? Proponho, no art. 6º,
que seja assegurado ao produtor o direito de continuar
classificado na categoria em que se encontrava antes
de contratar uma operação de crédito rural em que,
pela renda esperada, embora o tenha projetado a uma
classificação superior àquela em que se encontra, não
se tenha confirmado a implantação do projeto financeiro. Nada mais justo, Senador!
Se eu sou um pequeno produtor do Nordeste e
peço um empréstimo ao Banco do Nordeste que me
projeta uma renda que me transforma em um médio
produtor ou em um médio agricultor e se esse projeto
não se concretiza, o senhor acha que devo continuar
como médio agricultor ou devo retornar à minha condição inicial de pequeno agricultor? É claro que devo
permanecer na condição de pequeno agricultor! Pode-
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-se dizer: “Mas o senhor está fazendo isso para todos
os créditos agrícolas do Brasil!”. Eu digo: “Só se houver
má intenção de quem o queira”. A medida provisória é
clara no sentido de que a extensão dela se dá na área
da Sudene. E é na área na Sudene que esse benefício
terá de ser estabelecido.
Da mesma forma, nós discutimos e aprovamos
a questão em que ele diz que era a Lei nº 2.194, a da
indústria química nacional. Eu fiz referência ao fato de
que não era essa lei, porque um dos itens tem a ver
os problemas da Sudene.
Senador Rodrigo Rollemberg, nós tratamos também da questão que estabelece que a União estaria
autorizada a conceder subvenção extraordinária aos
produtores e fornecedores de cana independentes
afetados por condições climáticas adversas, na safra
específica de 2011/2012, na área de atuação da Superintendência da Sudene. Eu não propus isso para
São Paulo ou para outra região, para o Paraná ou
para quem quer que seja. Quer dizer que o agricultor
Nordestino não pode plantar cana! Está dito aqui, Senador Aloysio: “[...] na região abrangente da Sudene”.
Pois bem, são pequenos detalhes. Procurei, tenho
procurado e continuarei a procurar todos os Líderes
para mostrar que havia, sim – hoje, isto foi confirmado
–, e que há algo que deveria deixar envergonhados
pelo menos os que têm vergonha nesta Casa.
Senador Rodrigo Rollemberg, estive com o Líder do PMDB, Eduardo Cunha. Ele foi honesto. Ele
foi honesto e me disse que essa matéria era para ser
derrubada, que havia um acordo com o Governo para
não ser votada a Medida Provisória nº 623, porque o
Relator era da oposição – no caso, sou eu.
Que respeito é esse ao processo democrático?
Que absurdo é esse do envolvimento e comprometimento de alguns Parlamentares com o Governo?
Quem está pagando a conta desse relacionamento?
Com certeza, nessa Medida Provisória, quem vai pagar é o pequeno agricultor do Nordeste.
Esse acordo, Senador Wellington Dias, foi feito
para que o tema, em vez de ser tratado em medida
específica, fosse colocado na MP nº 618, da Valec. E
repito: em vez de ter sido feita uma medida provisória,
deveria ter sido feito um pedido de CPI em relação à
Valec. Essa Medida Provisória tratou de empréstimo
para a Caixa, de reforço de caixa para o BNDES e de
muitos outros contrabandos.
E essa medida que traz benefício para o agricultor? Em que errei nessa medida provisória? Foi por
que ouvi o agricultor do Nordeste? Foi por que tirei do
empréstimo de R$15 mil por produtor e coloquei não
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por CPF, mas por contrato, Senador Aloysio Nunes?
Se um agricultor tomasse R$10 mil e mais R$15 mil na
outra, em vez de ele se enquadrar na faixa de R$25 mil,
ele se enquadraria duas vezes na faixa de R$15 mil.
Meu erro foi o de estender o benefício para os
Municípios do Semiárido, todos com a mesma deficiência climática, com a mesma precariedade de produção
agrícola e com a mesma dificuldade de pagamento
dos seus créditos?
Meu crime, nesse projeto, foi o de ouvir aqueles
pais de família que, com os olhos cheios de lágrimas,
me pediam para que eu incorporasse determinadas
demandas aqui, a exemplo dos técnicos do Prodesa,
dos agricultores do Prodesa, que nunca foram incluídos em qualquer renegociação de dívida?
Será que meu erro foi o de determinar que o
custo dos advogados teria de ser pago pelas partes
contratadas? Muitos agricultores perderam sua terra
e suas ações porque não tinham dinheiro para pagar
os empréstimos e muito menos para contratar advogado. Perderam a ação, porque não tinham advogados.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Senador Aloysio, além de trazer a esta tribuna o que
eu tinha comentado com V. Exª e que aqui reproduzo,
quero dizer que isso foi fruto de um compromisso do
Deputado Líder Eduardo Cunha com o também Líder
nesta Casa Eunício Oliveira. Segundo o Deputado
Eduardo Cunha, isso seria aprovado na MP nº 618,
para que a minha medida nem tivessem a capacidade
de votar. E ele me disse mais, ele me disse que, se
não a devolvessem para o Senado, ele obstruiria as
sessões da Câmara até perder o prazo de votação da
medida provisória.
Que País é este? Que Congresso é este em que
estamos?
Pois não, Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Mas eu queria que V. Exª esclarecesse a razão pela qual haveria essa sanha do Líder do
PMDB na Câmara voltada para a derrubada dessa MP.
Por que razão? Eu entendi que havia algo dirigido, pelo
fato de V. Exª ser um Parlamentar da oposição.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Mas eu disse isso, meu Líder. O motivo pelo
qual eles botaram, inclusive, essa matéria... Se V. Exª
ou qualquer cidadão pegarem o texto original da Medida Provisória nº 623, que caiu para eu relatar, verão
que o texto está transcrito na MP nº 618, que se referia à Valec. E, segundo o Deputado Eduardo Cunha,
o compromisso do Governo com ele e com o Senador Eunício Oliveira era o de que isso seria votado e

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

aprovado na MP nº 618 e de que não haveria nenhum
veto. E assim ocorreu.
Então, que papel estamos fazendo nesta Casa?
Será que não era melhor mudar o Regimento Interno
do Senado e, em vez de nos obrigar a usar paletó e
gravata, mandar virmos aqui, com todo o respeito aos
profissionais, vestidos de palhaço? Será que isso não
seria mais prudente? Será que assim não seríamos
mais honestos com o povo deste País, com o povo
sofrido do Nordeste?
De que adianta vir comemorar nesta tribuna e
gastar propaganda, dizendo que está acabando com
a miséria deste País com os dez anos de Bolsa Família? Será que está na estratégia desse Governo tomar
a propriedade do digno, honesto e sério trabalhador
nordestino, do pobre agricultor, do pai de família? Será
que é uma estratégia do Governo tomar as terras que
sustentam a família desse produtor, mesmo com sacrifício, para depois comemorar mais um cartão da Bolsa
Família que foi dado ao dono da terra e à sua família
que perdeu as terras? Será que é isso que esse Governo está querendo fazer?
E o pior é que o Governo conta com a conivência de alguns Parlamentares deste Congresso e, no
mínimo, com a omissão de muito mais Parlamentares
deste Congresso.
Passo a palavra, com muita honra, ao Senador
Rodrigo Rollemberg, para que faça um aparte.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Governo/PSB – DF) – Senador Cícero Lucena, quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento. Apenas quero
registrar que fico impressionado como algumas medidas tomadas por alguns Parlamentares acabam contribuindo para o enfraquecimento do Poder Legislativo.
O que nós estamos tratando aqui é do fortalecimento
de uma instituição, do Poder Legislativo. E nós vivemos
numa democracia. Celebramos, ainda nesta semana,
os 25 anos da Constituição brasileira, que reinstaurou
a democracia no nosso País, e um dos princípios basilares da democracia é a alternância de poder. Ontem,
vocês eram governo e, hoje, são oposição. Hoje, o PT
é Governo e, amanhã, poderá ser oposição. E o que
efetivamente conta é a força, o valor das instituições.
Atitudes como a descrita por V. Exª, a de deixar uma
medida provisória perder a validade porque as alterações foram feitas por um relator de um partido de
oposição, enfraquecem a instituição, enfraquecem o
Senado, enfraquecem o Poder Legislativo. Entendo que
está na hora, inclusive, de o Senado ter a coragem de
fazer uma discussão sobre a forma como são distribuídas as relatorias nesta Casa, sobre a forma como
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são distribuídas as relatorias de matérias importantes.
O que a gente percebe hoje, usando uma expressão
popular, é uma panelinha, o que tira, inclusive, Senador
Requião, que tem uma proposta no sentido de modificar
isso, a capacidade de o Parlamentar exercer a plenitude do seu mandato, analisar uma proposta, discutir
essa proposta com a comunidade, aperfeiçoá-la com
a comunidade e trazer para o plenário do Senado a
sua opinião, o seu relatório. A gente sabe que as relatorias, além de serem distribuídas nessa panela, são
orientadas no sentido de como procederem: “Você vai
relatar, mas é para relatar assim”. Ou seja, vem o pacote pronto de como a matéria tem de ser relatada. Isso
é ruim para o Poder Legislativo. Acho que as pessoas
não se dão conta, neste momento, de que, se estão
servindo a algum senhor ou a alguma senhora, estão,
com isso, também enfraquecendo sobremaneira o poder
da instituição que é o Poder Legislativo. Não é por outro motivo que as manifestações têm demonstrado um
descrédito, uma desconfiança em relação à política, aos
políticos, ao Poder Legislativo, pela forma como estão
sendo exercidos os mandatos parlamentares. Muitas
vezes, atitudes dos próprios Parlamentares acabam
enfraquecendo a instituição que deveriam fortalecer.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Esse é o grande alerta, Senador Rodrigo
Rollemberg. Nós estamos discutindo esta Casa, nós
estamos discutindo a instituição. Nós, consequentemente, temos de ter a responsabilidade de continuar
exercendo a cidadania, o respeito. Nós não podemos
enganar o povo deste Brasil, fazendo de conta que
estamos trabalhando em defesa do povo. É isto que
está acontecendo: a oposição não está tendo a oportunidade de representar. Antes, talvez, fosse um pouco
menos, mas, hoje, há uma maior oposição à prática e
aos procedimentos desse Governo, à forma com que
esse Governo está atuando.
Pois não, Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Senador Cícero Lucena, nós tivemos
um entendimento no Senado e na Câmara a respeito
da distribuição das relatorias e das presidências das
comissões mistas que examinam medidas provisórias.
Esse entendimento foi feito com o Líder Pimentel e está
sendo cumprido pelo Líder Pimentel. V. Exª exerceu essa
relatoria em função desse entendimento. Refiro-me às
medidas provisórias. Agora, um Partido de oposição
indica um de seus mais competentes Senadores para
discutir e relatar uma matéria que diz respeito ao tema
da seca no Nordeste, que tem sido tratado por V. Exª,
com muita competência, em sucessivos pronuncia-
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mentos nessa tribuna. Hoje, o Nordeste vive aquela
que, talvez, seja a maior seca nos últimos 60 anos. V.
Exª prepara um relatório que avança em relação às
medidas adotadas anteriormente pelo Governo, como
é reconhecido, aliás, pelos próprios Parlamentares de
oposição. O relatório de V. Exª traz remédios eficazes
para algumas questões que ficaram pendentes e que
precisam de solução para o atendimento dessas populações tão castigadas pela seca. Agora, depois de
todo esse trabalho, descobre-se que estávamos ali
para fazer uma simples mascarada, que não era para
valer, porque V. Exª é um Relator de oposição. Quer
dizer, participei das três reuniões finais desta Comissão, quando V. Exª apresentou o parecer, e todos ali
estavam profundamente empenhados em ouvir o que
o senhor tinha a dizer, em debater suas propostas,
em aprofundá-las para chegarmos a um trabalho legislativo de qualidade. Agora, depois do relato que o
senhor me fez de sua conversa com o Líder do PMDB
na Câmara, percebo que isso era um simples jogo de
cena, que, na verdade, aquilo não era para valer, que
as propostas que o senhor fez e que a Comissão fez
para atenuar alguns problemas graves que os agricultores nordestinos estão vivendo simplesmente não era
para valer. O Governo não queria aprovar e não aprovaria jamais. Por quê? Porque o Sr. Cícero Lucena é
um Senador da oposição. É lamentável! Não estamos
discutindo esta Casa. Estamos discutindo democracia,
e é na linha da democracia que vai o projeto de resolução do Senador Requião, que preside esta sessão.
Se me referi agora a um entendimento de rodízio nas
comissões mistas, que examinam medida provisória,
é preciso que as demais proposições também sejam
distribuídas segundo critérios impessoais. Não podem
ficar as relatorias nas mãos de um pequeno grupo de
Parlamentares, como se os demais estivessem aqui
apenas para fazer número. Por isso, considero importantíssimo para esta Casa, no interesse de todos, que
aprovemos o projeto de resolução de autoria do Senador Requião, que estabelece um sistema de rodízio
impessoal entre os Senadores para relatoria de todas
as matérias que tramitam nesta Casa. Muito obrigado.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB
– PB) – Agradeço, Senador Aloysio. V. Exª sempre coloca as matérias com muita propriedade.
Gostaria de dizer o seguinte: tenho certeza absoluta de que o Governo não vai tratar desse assunto,
não vai responder, não vai falar. Como estratégia de
comunicação, não vai falar. Mas será possível, Parlamentares, pelo menos do Nordeste, ou aqueles que
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se preocupam com o processo democrático, que não
vá colocar isso na pauta, na discussão?
Tenho ligado para todos os Deputados da Paraíba.
Tenho relatado o que aconteceu, a enganação, porque
muitos deles vieram me trazer propostas, solicitação,
reivindicação.
A Assembleia Legislativa da Paraíba fez várias
audiências itinerantes. O Deputado Quintans, que era
um dos Parlamentares que conduziram isso, fez vários
relatórios, encaminhou, lutou, falou com Deputados
de vários Estados para mostrar a importância desse
assunto. E o resultado é que já estava tudo acertado
para que essa medida provisória não fosse aprovada.
Pois bem, Sr. Presidente, voltarei a esse tema. Vou
pedir aos Parlamentares sérios desta Casa que reflitam
sobre isso, que revejam o seu papel na história. Não
adianta fazer discurso bonito desta tribuna ou mesmo
dar entrevistas em rádios do Nordeste, dizendo que
defendem o Nordeste, e votarem contra, ou tomarem
providências contra essa prática, ou ficarem omissos.
Assim, não estão cumprindo o seu papel.
Não é possível, não é possível que não haja um
levante! Este Brasil, que se está mobilizando tanto!
Este Brasil, que se está movimentando muitas vezes
por algo que não tem sentido nem significado. Será
que vão querer que o Nordeste vá paralisar as rodovias? Será que vão querer que o Nordeste paralise os
aeroportos? Será que vão querer que o agricultor nordestino se deite – porque ele já está morto – no asfalto
quente, com quarenta e poucos graus, para simbolizar
essa situação? Será que vão querer – e não falo nem
em greve de fome, porque fome muitos já passam –
que isso também seja simbolizado?
Não é possível! Não é possível que esta Casa
fique omissa. Tenho certeza absoluta de que os representantes do Governo, aqueles que têm vergonha,
estão envergonhados, não vão tratar desse assunto.
Mas isso não basta, Líder Aloysio Nunes, Líder
Rollemberg, além de outros que aqui se encontram.
Nós temos o Líder Wellington Dias, que é nordestino,
que é piauiense, que conhece o drama daquelas terras.
Não é possível que não se mude essa prática; não é
possível que, como Líder, não se estabeleça algo que
seja definitivo em respeito ao processo democrático.
Chega de fazer algo aqui que não atinja a necessidade
e a vontade do povo.
Por enquanto, Presidente, era o que tinha a dizer.
Que Deus proteja o povo do Nordeste!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Na verdade, Senador Cícero,

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nós não precisamos de uma revolução. Precisamos
de uma resolução.
Já apresentei à Mesa um projeto de resolução
que estabelece uma distribuição de relatorias, da mesma forma que fazem os Tribunais de Justiça, através
de algoritmos. As relatorias seriam distribuídas indistintamente para os Senadores de todos os partidos.
Senador Aloysio, outro dia, eu, o Senador Pedro
Simon e o Senador Randolfe apresentamos um decreto, uma proposta de decreto legislativo suspendendo
do leilão de Libra. O que fez a Mesa? Distribuiu para
três comissões sucessivas, e, na Comissão de Constituição e Justiça, o Líder do Governo pede para ser
o relator. A relatoria lhe foi cedida pelo Senador Vital,
e, imediatamente, ele levou o projeto para casa e não
devolveu a relatoria até que o leilão fosse realizado.
Outro fato interessante foi o que ocorreu na comissão que eu presidia no ano passado, de Constituição e Justiça. Durante dois anos nós antecipamos a
chegada do Plano Nacional de Educação ao Senado.
Fizemos reuniões preparatórias, discussões, audiências públicas; e eu mesmo participei de algumas audiências públicas na Câmara Federal.
Quando o projeto chegou ao Senado, o natural é
que ele viesse para a Comissão de Educação e Comissão de Constituição e Justiça. Conversei com o Ministro
da Educação, Aloysio Mercadante, e nós combinamos
que eu pediria ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça para ser o relator e avocaria a relatoria
na Comissão de Educação. E nós apresentaríamos em
15 dias o relatório para que, no ano passado, o Plano
Nacional de Educação fosse votado.
A Mesa determinou que o projeto fosse para a
Comissão de Assuntos Econômicos, e o Líder do PT,
por indicação do Presidente, também do PT, da Comissão de Assuntos Econômicos, assumiu uma relatoria. A conclusão é que, até hoje, o Plano Nacional
de Educação tramita, vagarosamente, no Senado da
República.
Então, nós temos que estabelecer uma distribuição automática e aleatória das relatorias e, de uma vez
por todas, mostrar a nossa insatisfação com a manipulação da designação de relatores.
Eu saio desta reunião, vou ao meu gabinete e vou
procurar, Senador Aloysio, saber onde está o projeto
de resolução: se está engavetado, se foi distribuído ou
não, e nós vamos passar a cobrar a rapidez da sua
tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Passamos, então, à:
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Sobre a mesa, Projeto de Emenda à Constituição
nº 57-A, de 1999, com parecer favorável do Relator,
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57A, DE 1999
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 57A, de 1999 (nº 438/2001, na Câmara dos
Deputados), tendo como primeiro signatário o
Senador Ademir Andrade, que dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal (trabalho escravo).
Parecer favorável, sob nº 594, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Em discussão.
É a PEC que modifica o art. 243 da Constituição
e se refere ao trabalho escravo.
Em discussão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para discutir, bem rapidamente.
Primeiro, quero fazer um esclarecimento: quem
foi o Relator na CAE foi o Líder do Governo no Congresso, Senador José Pimentel. Eu sou o Líder do PT.
Estou só fazendo esse esclarecimento aqui.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Foi o Líder do Governo, foi
para uma Comissão onde nunca deveria ter estado.
Foi simplesmente travada a sua discussão e a sua
votação até hoje.
Eu deixei muito clara, na ocasião, a insatisfação.
Inclusive, o Ministro da Educação interferiu na Comissão de Assuntos Econômicos e pediu: “Entrega para
o Presidente da Comissão de Educação, porque nós
vamos sentar e resolver esse problema”. Mas não. Foi
entregue para o Líder do PT, e, de novo, desfiou-se
aquele rosário de audiências públicas, que já tinham
sido feitas às dezenas, para que o projeto não andasse.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Eu quero só lembrar que, neste instante, o Relator não é o Senador Pimentel. Ele o foi na
Comissão, me parece, de Assuntos Sociais. Hoje, não
me lembro quem é o Relator.
Hoje mesmo participei de uma audiência do PNE.
E o que o Governo quer é isso que V. Exª coloca: que
haja urgência na votação.
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Mas, sobre a PEC abordada, eu quero apenas
chamar a atenção para o entendimento que fizemos
aqui, no dia de ontem, no sentido de que possamos,
primeiro, na próxima semana – por isso que é importante estar agora abrindo a Ordem do Dia e contando
sessão para a votação dessa PEC, porque, a exemplo
de V. Exª, eu também quero aqui externar, pela Bancada do Partido dos Trabalhadores e do bloco que represento –, votar a PEC e, em seguida, a lei que trata
da regulamentação.
Então, a contagem desse tempo é fundamental
para que não haja esse artifício de dizer que não vai
votar a PEC porque não há ainda o prazo, a contagem
adequada das sessões.
Eu quero agradecer a V. Exª e manifestar aqui
posição favorável à aprovação dessa PEC, quando
houver votação na próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senador Wellington, isso não
é nem objeto de um acordo de Lideranças. É praticamente impossível se votar a regulamentação de uma
PEC, uma legislação infraconstitucional, antes de a
PEC ser discutida e votada.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – É óbvio!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, é só para solicitar
a apreciação do Item 8 da pauta, um projeto da Deputada Luiza Erundina – já há acordo entre os Líderes –
que obriga a colocação de mensagens estimuladoras
da cidadania, do exercício da cidadania, nas obras e
serviços públicos.
É o Item 8. Solicito a V. Exª que possa ser apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Eu consulto o Plenário sobre
a proposta colocada pelo Senador Rollemberg. Que
se manifestem os Líderes.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sr. Presidente, só quero dizer que desconheço o teor desse texto. Eu queria fazer um apelo ao
Senador Rollemberg, de forma sincera, no sentido de
poder examinar o teor desse texto, porque, de minha
parte, não estava prevista a votação hoje.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) –Sr. Presidente, V. Exª vai abrir o
processo para contar prazo de discussão das PECs
que estão na pauta. Acho que é o tempo suficiente
para que o Senador Wellington examine a matéria,
que está na pauta. É o Item 8.
Trata-se de um projeto simples. Eu tenho a convicção, pelo espírito público e pela sensibilidade do
nosso Senador, Líder do PT, Senador Wellington, de
que não haverá dificuldade nenhuma em apreciarmos
essa matéria ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Continua em discussão o Item
7, que é a PEC do Trabalho Escravo.
Não havendo mais quem queira discutir, essa
matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para o prosseguimento da discussão.
Havendo consenso, vamos ao Item 9, ao tempo
em que eu passo a Presidência para o nosso Vice-Presidente, Senador Jorge Viana.
O Sr. Roberto Requião 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) – Bem, contamos o prazo do Item
7, e o meu Líder, Senador Wellington Dias, está ali a
verificar se há entendimento também para o Item 8.
Enquanto aguardo, faço a leitura de um Expediente:
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso nº 20, de 2013, interposto
no prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei da Câmara nº 16,
de 2013 (817/2011, na Casa de origem), do Deputado
Rubens Bueno, que altera os Itens 1º e 2º do art. 52 da
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para permitir à mulher, em igualdade de condições, proceder ao
registro de nascimento do filho.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco dias
úteis, para recebimento de emendas, nos termos do
art. 235, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno.
É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência designa os Senadores Wellington Dias e José Pimentel para integrarem, como suplentes, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
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em substituição aos Senadores Delcídio do Amaral e
João Capiberibe, nos termos do Ofício nº 129/2013 –
GLDBAG,, encaminhado pela Liderança do Bloco de
Apoio ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 129/2013-GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao
Governo indica os Senadores Wellington Dias e José
Pimentel como membros suplentes da Comissão de
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Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle – CMA, em substituição aos Senadores Delcídio do Amaral e João Capiberibe. – Senador Wellington Dias Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O parecer que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício n°
273, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado n° 356, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 273/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 30 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 do Senado nº 356, de 2013, de autoria
do Senador Fernando Collor, que altera a Lei nº 8.195,
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de 26 de junho de 1991, dispondo sobre as eleições e
a composição dos Conselhos Federal e Regionais de
Engenharia e Agronomia, e dá outras providências, e
as Emendas nºs 1-CAS a 4-CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício n° 273,
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de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n° 356,
de 2013, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer
nº 1.216, de 2013, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 2, de
2013, que encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem Brasileiro nº 2, de 2012, proveniente do Programa
Senado Jovem Brasileiro, concluído pelo seu acatamento, nos termos seguintes:
– Projeto de Lei do Senado nº 449, de 2013,
que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para dispor sobre a obrigatoriedade de inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
na educação básica.
Nos termos do art.102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Eu consulto os Líderes no plenário se há entendimento sobre o item 8.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sr. Presidente, eu tratei aqui com o Senador
Rodrigo Rollemberg, com o Senador Aloysio e com o
Senador Randolfe, aqui ao meu lado, fazendo um apelo
para que a gente possa ter um pouco mais de tempo.
A informação que tenho é que chegaram algumas
observações pertinentes ao projeto. Apenas para que
não haja uma dificuldade na sua execução. O projeto,
a princípio, tem suas virtudes e seu mérito. Nós queríamos apenas um tempo para essa análise.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Bem, então, tendo em vista o
posicionamento do Líder Wellington Dias, encerro a
Ordem do Dia e volto à lista de oradores.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
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.
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Votação, 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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 5, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 5, de 2006 (nº 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
9
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.
10
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.
11
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,
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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).
12
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).
13
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).
14
REQUERIMENTO Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

16
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.163, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 133, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária (acesso ao patrimônio genético
nacional).
17
REQUERIMENTO Nº 1.174, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.174, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (direitos e regularização dos contratos
de trabalho rural).
18
REQUERIMENTO
Nº 1.175, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.175, de 2013, do Senador Wellington Dias,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (direitos
e regularização dos contratos de trabalho rural).
19
REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.180, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2012, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos (responsabilização
na contratação de obras públicas).

15
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013

20
REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.182, de 2013, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008 – Complementar (que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 242, 481 e 701,
de 2007; 90, de 2010; 344, de 2011; e 136, de
2012 – todos Complementares), com os Pro-
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jetos de Lei do Senado nºs 130, de 2007; 246,
de 2011; 270, de 2012; 181, 201, 329, 353 e
354, de 2013, todos complementares, por regularem matéria correlata (microempresas e
empresas de pequeno porte).
21
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
22
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.239, de 2013, do Senador Mário Couto, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 34, de 2013, além da comissão constante
do despacho, seja ouvida também a Comissão
de Assuntos Econômicos (obrigatoriedade de
prestação de assistência odontológica).
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 450, DE 2013
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente, para
estabelecer que a medida socioeducativa
de internação aplicável a adolescente autor
de ato infracional equivalente a crime hediondo possa ter prazo de oito anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 112. .......................................................
.......................................................................
§ 4º A internação prevista no inciso VI, quanto
tratar de infrator com idade entre dezoito e vinte
e seis anos, será realizada em estabelecimento
específico para estes infratores.”
“Art. 121. ........................................................
........................................................................
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§ 3º O período máximo de internação não excederá a três anos, exceto com relação a atos
infracionais equivalentes aos crimes hediondos,
sendo, nesses casos, de oito anos.
§ 4o Atingidos os limites estabelecidos no §
3º deste artigo, o interno deverá ser liberado,
colocado em regime de semiliberdade ou de
liberdade assistida.
§ 5o A liberação será compulsória aos vinte e
seis anos de idade.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 121-A. Ao completar dezoito anos, o interno será transferido para o estabelecimento
de internação específico, previsto no art. 112,
§ 4º.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justificação
São frequentes, na sociedade e no Parlamento,
as críticas à brandura do sistema socioeducativo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
para com os autores de atos infracionais gravíssimos.
Essas críticas favorecem o descrédito do ECA, do sistema socioeducativo e da maioridade penal.
Sabemos que o sistema socioeducativo tem falhas
e que há adolescentes infratores patologicamente violentos, cuja ressocialização é bastante difícil, ou mesmo improvável. Mas sabemos, também, que o sistema
socioeducativo é extremamente mais eficaz do que o
sistema penitenciário na sua função ressocializadora.
Nesse sentido, estudos comprovaram que a taxa de
reincidência no sistema socioeducativo fica em torno
de 20%, enquanto no sistema prisional temos o oposto, 80% dos que nele cumpriram sua pena voltam a
praticar condutas criminosas. Logo, entendemos que
melhor é a elevação do prazo máximo de internação
do menor infrator do que a redução da maioridade
idade penal, de modo a não submetê-lo a um sistema
penitenciário falido.
Procuramos, mediante a proposição ora apresentada, encontrar um ponto de equilíbrio na aplicação
da medida socioeducativa de internação aos adolescentes que cometem atos infracionais equivalentes a
crimes hediondos. A gravidade desses atos, conforme
sua qualificação, já é indício bastante de que o prazo
de internação deve ser superior a três anos. O prazo
máximo proposto para a internação, de oito anos, demanda a alteração da idade prevista para a liberação
compulsória, de 21 para 26 anos.
Por essas razões, solicitamos o apoio dos ilustres
Pares à proposição.
Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente
as seguintes medidas:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional;
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias
e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum,
será admitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou
deficiência mental receberão tratamento individual e
especializado, em local adequado às suas condições.
....................................................................................
Da Internação
Art. 121. A internação constitui medida privativa
da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo
expressa determinação judicial em contrário.
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada
seis meses.
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de
internação excederá a três anos.
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo
anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado
em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida.
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um
anos de idade.
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será
precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério
Público.
§ 7o A determinação judicial mencionada no § 1o
poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade
judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)
(Às Comissões, de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão
terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 451, DE 2013
Altera a Lei nº 7.170, de 14 de dezembro
de 1983, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e a Lei nº
12.850, de 2 de agosto de 2013, para prevenir
e reprimir a violência e o vandalismo nas
manifestações públicas coletivas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
Parágrafo único. Não se aplica esta Lei aos
crimes praticados em tumulto ocorrido em
manifestação pública coletiva” (NR)
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 129. ........................................................
........................................................................
§ 12. Aumenta-se a pena pela metade se a lesão for praticada em tumulto ocorrido em manifestação pública coletiva, contra agentes de
segurança pública no exercício da função.” (NR)
“Art. 146. ........................................................
........................................................................
§ 4º Compreendem-se na disposição deste
artigo as condutas que, em manifestações
públicas coletivas, impeçam, de forma deliberada, o trânsito de veículos e pessoas em vias
públicas, rodovias ou estradas, hipótese em
que a pena será aumentada da metade.” (NR)
“Art. 163. ........................................................
........................................................................
Parágrafo único .............................................
........................................................................
Pena – reclusão, de dois a cinco anos, e multa,
além da pena correspondente à violência.” (NR)
“Art. 288. ........................................................
........................................................................
Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro:
I – se a associação é armada;
II – se a associação visa a praticar vandalismo em manifestações públicas coletivas; ou
III – se houver a participação de criança ou
adolescente” (NR)
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Art. 3º O § 4º do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2
de agosto de 2013, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 2º ............................................................
........................................................................
§ 4º ................................................................
........................................................................
VI – se a organização criminosa objetivar a
prática de vandalismo em manifestações públicas coletivas.
.............................................................. ” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A sociedade brasileira vem, reiteradamente, presenciando a ação de vândalos em manifestações públicas coletivas ocorridas em diversas partes do Brasil.
São constantes, nas notícias divulgadas pela
mídia, os atos de violência e depredações de bens
públicos e privados, causados por grupos de pessoas
que não buscam, de forma lícita, manifestar o seu inconformismo com os diversos problemas que assolam
o País, mas sim praticar o vandalismo.
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º,
inciso XVI, que todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Assim, embora seja possível a
reunião em locais abertos ao público, sem autorização
governamental, para manifestação do pensamento,
ela deve ser feita de forma pacífica, sem a utilização
de armas, ou sem objetivo de depredar bens públicos
ou privados.
Diante disso, pretendemos, com a apresentação
deste projeto de lei, agravar as penas dos crimes praticados em tumultos ocorridos no bojo dessas manifestações (lesões corporais, dano e constrangimento
ilegal), tendo em vista que algumas pessoas buscam
se valer da confusão criada pelo efeito da multidão para
lograr impunidade na prática de sua conduta.
Especificamente no que se refere ao crime de
dano, o aumento de pena justifica-se por diversos
motivos. Em primeiro lugar, a mudança de detenção
para reclusão visa a permitir, se necessário for, a realização de interceptações telefônicas para investigar
esses delitos, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.296,
de 24 de julho de 1996. Por outro lado, o aumento da
pena mínima (de seis meses para dois anos) tem por
objetivo impedir a aplicação da suspensão condicional
do processo prevista no art. 89 da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995. Por fim, o aumento da pena máxima para cinco anos tem por finalidade permitir que a
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pena seja cumprida em regime inicial semiaberto, se
fixada no teto legal (art. 33, § 2º, b, do Código Penal).
Noutro giro, verifica-se também a formação de
grupos específicos que possuem o intuito deliberado
de causar tumulto e vandalismo em manifestações públicas coletivas, como é o caso dos chamados “Black
Blocs”, formados por diversas pessoas encapuzadas
que praticaram atos de violência e danos aos patrimônios público e privado no Rio de Janeiro e em outras
cidades do Brasil. Dessa forma, propomos também
agravarmos a pena da associação criminosa (art. 288
do Código Penal), quando visar à prática de atos de
vandalismo em manifestações.
Finalmente, verificamos também a divergência
na aplicação das leis penais para reprimir a violência e o dano causado no bojo dessas manifestações
públicas, com o indiciamento de diversas pessoas na
Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983 (Lei de Segurança Nacional). Essa legislação, além de ser excessivamente rigorosa, tem aplicação específica (nas
hipóteses de lesão ou perigo de lesão à integridade
territorial e à soberania nacional, o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito ou então às pessoas representantes dos Poderes
da União). Diante disso, propomos a inserção de um
dispositivo específico no referido diploma normativo,
prevendo não ser essa legislação aplicável aos crimes
praticados em tumultos ocorridos nessas manifestações, exceto se ficar configurada uma das hipóteses
supramencionadas.
Por outro lado, propomos a modificação da lei
de organizações criminosas (Lei nº 12.850, de 2 de
agosto de 2013), para nela prever as organizações
que visam à realização de tumultos ou depredações
em manifestações públicas.
Feitas essas considerações, esperamos contar
com o decisivo apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto de lei, que certamente gerará um
incremento da participação democrática e do exercício
regular do direito de reunião e de manifestação constitucionalmente assegurados.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983
Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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TÍTULO I
Disposições Gerais

provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de
um sexto a um terço.

Art. 1º Esta Lei prevê os crimes que lesam ou
expõem a perigo de lesão:
I – a integridade territorial e a soberania nacional;
Il – o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito;
Ill – a pessoa dos chefes dos Poderes da União.

Substituição da pena

DECRETO-LEI
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Vigência
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
CAPÍTULO II
Das Lesões Corporais
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a
saúde de outrem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I – Incapacidade para as ocupações habituais,
por mais de trinta dias;
II – perigo de vida;
III – debilidade permanente de membro, sentido
ou função;
IV – aceleração de parto:
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 2° Se resulta:
I – Incapacidade permanente para o trabalho;
II – enfermidade incuravel;
III perda ou inutilização do membro, sentido ou
função;
IV – deformidade permanente;
V – aborto:
Pena – reclusão, de dois a oito anos.

§ 5° O juiz, não sendo graves as lesões, pode
ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de
duzentos mil réis a dois contos de réis:
I – se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;
II – se as lesões são recíprocas.
Lesão corporal culposa
§ 6° Se a lesão é culposa: (Vide Lei nº 4.611,
de 1965)
Pena – detenção, de dois meses a um ano.
Aumento de pena
§ 7o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se
ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4o e 6o do art.
121 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.720,
de 2012)
§ 8º – Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º
do art. 121.(Redação dada pela Lei nº 8.069, de 1990)
Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886,
de 2004)
§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou
com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela
Lei nº 11.340, de 2006)
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três)
anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste
artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o
deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).
(Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)
§ 11. Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena
será aumentada de um terço se o crime for cometido
contra pessoa portadora de deficiência. (Incluído pela
Lei nº 11.340, de 2006)
CAPÍTULO VI
Dos Crimes Contra a Liberdade Individual

Lesão corporal seguida de morte
§ 3° Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quís o resultado, nem assumiu
o risco de produzí-lo:
Pena – reclusão, de quatro a doze anos.
Diminuição de pena
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta

SEÇÃO I
Dos Crimes Contra a Liberdade Pessoal
Constrangimento ilegal
Art. 146 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido,
por qualquer outro meio, a capacidade de resistência,
a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela
não manda:
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Pena – detenção, de três meses a um ano, ou
multa.
Aumento de pena
§ 1º – As penas aplicam-se cumulativamente e
em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.
§ 2º – Além das penas cominadas, aplicam-se
as correspondentes à violência.
§ 3º – Não se compreendem na disposição deste artigo:
I – a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal,
se justificada por iminente perigo de vida;
II – a coação exercida para impedir suicídio.
CAPÍTULO IV
Do Dano
Dano
Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa
alheia:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.
Dano qualificado
Parágrafo único – Se o crime é cometido:
I – com violência à pessoa ou grave ameaça;
II – com emprego de substância inflamável ou
explosiva, se o fato não constitui crime mais grave
III – contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista; (Redação dada pela
Lei nº 5.346, de 3.11.1967)
IV – por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:
Pena – detenção, de seis meses a três anos, e
multa, além da pena correspondente à violência
TÍTULO IX
Dos Crimes Contra a Paz Pública
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Redação
dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade
se a associação é armada ou se houver a participação
de criança ou adolescente. (Redação dada pela Lei nº
12.850, de 2013) (Vigência)
Constituição de milícia privada (Incluído dada
pela Lei nº 12.720, de 2012)
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Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter
ou custear organização paramilitar, milícia particular,
grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código: (Incluído dada
pela Lei nº 12.720, de 2012)
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.
(Incluído dada pela Lei nº 12.720, de 2012)
LEI Nº 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013
Vigência
Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas
e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3
de maio de 1995; e dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Organização Criminosa
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar,
pessoalmente ou por interposta pessoa, organização
criminosa:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
multa, sem prejuízo das penas correspondentes às
demais infrações penais praticadas.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem impede
ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de
infração penal que envolva organização criminosa.
§ 2o As penas aumentam-se até a metade se na
atuação da organização criminosa houver emprego
de arma de fogo.
§ 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa,
ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
§ 4o A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a
2/3 (dois terços):
I – se há participação de criança ou adolescente;
II – se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a
prática de infração penal;
III – se o produto ou proveito da infração penal
destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;
IV – se a organização criminosa mantém conexão
com outras organizações criminosas independentes;
V – se as circunstâncias do fato evidenciarem a
transnacionalidade da organização.
§ 5o Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá
o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo,
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração,
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quando a medida se fizer necessária à investigação
ou instrução processual.
§ 6o A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para
o exercício de função ou cargo público pelo prazo de
8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena.
§ 7o Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria
de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao
Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.
(À Comissão destinada a proferir parecer sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012,
Reforma do Código Penal.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 452, DE 2013
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
para tornar obrigatória a oferta do regime
individual ou familiar de contratação de
plano privado de assistência à saúde aos
consumidores em geral e aos trabalhadores
demitidos ou aposentados beneficiários do
regime de contratação coletivo empresarial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º
e 3º, renumerando-se o parágrafo único como § 1º:
“Art. 16. ..........................................................
........................................................................
§ 1º ................................................................
§ 2º É obrigatória a oferta dos regimes de contratação a que se refere a alínea ‘a’ do inciso
VII pela empresa autorizada a operá-los, sob
pena de incorrer no disposto nos incisos I, II
e VI do art. 25.
§ 3º Do contrato de adesão aos regimes a
que se referem as alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso VII
deverá constar cláusula que informe ter sido
oferecido ao consumidor os regimes a que se
refere a alínea ‘a’ do inciso VII. ”(NR)
Art. 2º O art. 30 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, é assegurado, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral, observado
o disposto no § 3º do art. 16 e nos §§ 7º e 8º
deste artigo.
........................................................................
§ 7º Sob pena de incorrer no disposto nos incisos I, II e VI do art. 25, é obrigatória a oferta,
ao consumidor a que se refere o caput, dos regimes de contratação a que se refere a alínea
‘a’ do inciso VII do art. 16, a suas expensas,
desde que a operadora do plano empresarial do
qual é beneficiário esteja autorizada a operá-los, vedada a exigência de cumprimento de
novo período de carência.
§ 8º O disposto no § 1º não se aplica ao consumidor que optar pelos regimes a que se refere
a alínea ‘a’ do inciso VII do art. 16, nos termos
do disposto no § 7º deste artigo, facultada a
manutenção do titular e dos demais beneficiários por tempo indeterminado. (NR)”
Art. 3º O art. 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral, observado
o disposto no § 3º do art. 16 e nos §§ 3º e 4º
deste artigo.
........................................................................
§ 3º Independentemente da duração do vínculo
empregatício, ao aposentado a que se refere
o caput é obrigatória, sob pena de incorrer
no disposto nos incisos I, II e VI do art. 25, a
oferta dos regimes de contratação a que se
refere a alínea ‘a’ do inciso VII do art. 16, a
suas expensas, desde que a operadora do
plano empresarial do qual é beneficiário esteja autorizada a operá-los, vedada a exigência
de cumprimento de novo período de carência.
§ 4º O disposto no § 1º não se aplica ao aposentado que optar pelos regimes a que se
refere a alínea ‘a’ do inciso VII do art. 16, nos
termos do disposto no § 3º deste artigo, facultada a manutenção do titular e dos demais
beneficiários por tempo indeterminado. (NR)”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias da data de sua publicação.
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Justificação
A Lei nº 9.656, de 1998 – a Lei dos Planos de
Saúde – criou quatro regimes de contratação de planos
privados de assistência à saúde: individual, familiar,
coletivo empresarial e coletivo por adesão. No entanto,
a lei não obriga as operadoras a ofertar todos esses
regimes. Devido a esse caráter opcional da oferta,
muitas operadoras não comercializam os planos em
regime individual e familiar, mesmo quando autorizadas a operá-los.
Os motivos para essa estratégia comercial é bastante conhecido e de fácil entendimento: o índice de
reajuste das contraprestações dos planos individual
e familiar contratados a partir de janeiro de 1999, ou
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998, está sujeito ao teto
determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao passo que aos regimes coletivos
pode-se aplicar índice livremente estabelecido pela
operadora ou negociado. Em consequência, grande
número de operadoras só oferece os planos coletivos, o que obriga os consumidores não beneficiários
de planos empresariais a formar grupos que atendam
às exigências para a contratação de plano coletivo
por adesão.
A título de exemplo da discordância entre os índices aplicáveis aos diferentes regimes de contratação,
o teto do reajuste dos planos individual e familiar, em
2013, é 9,04%, ao passo que os planos coletivos foram
reajustados em até 97%, conforme denúncia recebida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(IDEC). A própria ANS informa, em sua página eletrônica, que, de maio de 2012 a abril de 2013, alguns
planos coletivos sofreram reajustes de 25% ou mais.
A fim de minimizar o poder impositivo das operadoras de planos de saúde no tocante à oferta dos
diferentes regimes de contratação, o projeto que submeto à apreciação de ambas as Casas do Congresso
Nacional obriga a oferta dos planos individual e familiar
pelas empresas autorizadas a operá-los.
Outro problema relacionado com planos de saúde aflige trabalhadores de empresas que oferecem
planos de saúde aos seus empregados. Pelas regras
vigentes, o trabalhador demitido sem justa causa pode
manter a condição de beneficiário do plano coletivo
empresarial por prazo que varia de seis meses a dois
anos, desde que assuma o pagamento do valor integral da contraprestação. A condição de beneficiário
é suspensa quando da admissão do consumidor em
outro emprego.
O trabalhador aposentado também pode manter
a condição de beneficiário do plano coletivo, mas as
regras são diferentes. É necessário que o vínculo empregatício tenha duração de no mínimo dez anos e o
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período de manutenção é de um ano para cada ano
de contribuição.
A fim de beneficiar os trabalhadores demitidos ou
aposentados, o projeto que apresento obriga as operadoras a oferecer-lhes o plano individual ou familiar,
independentemente da duração do vínculo empregatício e do tempo de contribuição. Dessa maneira, esses
trabalhadores, especialmente os aposentados, poderão contar com um amparo à sua saúde e à dos seus
familiares em momento tão delicado das suas vidas:
a perda do emprego ou, em especial, a aposentadoria, que implica idade avançada ou doença ou agravo
à saúde incapacitantes.
As medidas propostas contribuirão para beneficiar
os consumidores de planos privados de assistência
à saúde, em especial os não beneficiários de planos
empresariais e os trabalhadores deles beneficiários
que são demitidos ou se aposentam. Pela relevância
do caráter social das medidas propostas, conto com o
apoio dos parlamentares de ambas as Casas Legislativas para a aprovação do projeto.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde.
....................................................................................
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos
de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade,
adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................
I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade
de acesso e atendimento por profissionais ou serviços
de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de
rede credenciada, contratada ou referenciada, visando
a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser
paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento
direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................
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§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que
apresente, além da garantia de cobertura financeira de
riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade
exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................
Parágrafo único. A todo consumidor titular de
plano individual ou familiar será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do
regulamento ou das condições gerais dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, além de
material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos
e obrigações. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................
Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei
e de seus regulamentos, bem como aos dispositivos
dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de assistência
à saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, seus administradores, membros de conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às
seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente: (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (Vigência)
I – advertência;
II – multa pecuniária;
III – suspensão do exercício do cargo;
IV – inabilitação temporária para exercício de
cargos em operadoras de planos de assistência à saúde; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001)
V – inabilitação permanente para exercício de
cargos de direção ou em conselhos das operadoras
a que se refere esta Lei, bem como em entidades de
previdência privada, sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras.
VI – cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
....................................................................................
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Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso
de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter
sua condição de beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 1º O período de manutenção da condição de
beneficiário a que se refere o caput será de um terço
do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com
um mínimo assegurado de seis meses e um máximo
de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 2º A manutenção de que trata este artigo é
extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar
inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de
permanência é assegurado aos dependentes cobertos
pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à
saúde, nos termos do disposto neste artigo.
§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui
vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de
negociações coletivas de trabalho.
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo
deixará de existir quando da admissão do consumidor
titular em novo emprego. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição
a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação,
na utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001)
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos
coletivos de assistência à saúde por período inferior
ao estabelecido no caput é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, à razão de um ano
para cada ano de contribuição, desde que assuma o
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pagamento integral do mesmo. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo,
observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas
nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo,
observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas
nos §§ 2º e 4º do art. 30.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, 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 1.272, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
das Propostas de Emenda à Constituição nº 14, de
2007; 88, de 2007; e 25, de 2012, por versarem sobre
a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
(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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº
384, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, comunicando a aprovação de Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 384/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 30 de outubro de 2013
Assunto: Turno Suplementar.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do Substitutivo, de autoria do Senador Luiz Henrique, ao Projeto
de Lei do Senado nº 358, de 2009, de autoria do Senador Inácio Arruda, que “Altera a Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995 (Lei das Concessões e Permissões
de Serviços Públicos), para vedar a participação dos
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ocupantes de mandato eletivo e respectivos parentes,
até terceiro grau, na gestão de empresas concessionárias de serviços públicos.”
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício nº 384,
de 2013, a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – O próximo orador é o Senador
Roberto Requião.
V. Exª dispõe do tempo de 20 minutos, Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Inicio, Presidente, com um pedido
inicial de tolerância com o tempo, porque, talvez, eu
venha a excedê-lo um pouco.
Hoje, Presidente, eu vou fazer um discurso diferente dos discursos que, normalmente, faço nesta
tribuna. Eu vou falar sobre ditados populares, sobre
o significado dos ditados populares. Por exemplo, eu
quero falar sobre a origem de ditados como bicho de
sete cabeças, com o rei na barriga, favas contadas,
fazer ouvidos de mercador, farinha do mesmo saco,
casa da mãe joana, elefante branco, pensando na morte da bezerra, andar à toa, tapar o sol com a peneira,
maria vai com as outras, erro crasso, a toque de caixa, pomo da discórdia, ver passarinho verde e tantos
outros ditados conhecidos pelos brasileiros que não
atinam, na verdade, com a origem de cada um deles.
Quer dizer, pretendo fazer, hoje, com os meus
colegas Senadores e Senadoras, uma conversa amena, lúcida, lúdica, bem diversa dos temas que tenho
discutido nesta tribuna. Nada de finanças, de leilões
de petróleo, de privatizações, de desindustrialização,
de primarização da economia, de globalização neoliberal, Senador Wellington, nada de jogos de mercado,
nada, nada disso.
Pretendo fazer uma agradável dissertação ao
redor de um tema que tanto cativou o nosso Câmara
Cascudo. Claro, vou procurar aplicar cada ditado à
nossa realidade para que o significado dele fique bem
claro e bem ilustrado.
Vamos lá!
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As senhoras e os senhores sabem qual é a origem do ditado “fazer ouvidos de mercador”? Segundo o
nosso ilustre potiguar, com o tempo, esse ditado sofreu
uma adulteração, uma corruptela. Originalmente, dizia-se “fazer ouvidos de marcador”. Marcador, no caso,
era o carrasco, que marcava os ladrões e outros condenados com ferro em brasa e permanecia indiferente, surdo à gritaria das vítimas. Logo, fazer ouvidos de
mercador, ou de marcador, é permanecer impassível,
por maiores que sejam os clamores ao redor.
Para que o significado do ditado fique cristalino, vou – pretendo pelo menos – iluminá-lo com um
exemplo. Nas semanas que se passaram, greves, manifestações, abaixo-assinados, campanhas nas redes
sociais, artigos em jornais e revistas, entrevistas, estudos, discursos e protestos nos Parlamentos e ações
na Justiça mobilizaram milhões de brasileiros contra o
leilão do megacampo de petróleo em Libra.
Mesmo com tão intenso e aflito vozerio, o Governo Federal fez ouvidos de mercador, continuando
a ferrar os interesses do Brasil, atitude que me traz à
lembrança outro ditado, que diz assim: “Que se me dá
que o muar claudique se o meu desiderato é acicatá-lo”.
“Maria vai com as outras” é outro ditado cuja origem Câmara Cascudo escarafunchou. Como aprendemos na escola, D. Maria I, a mãe de D. João VI,
enlouqueceu – a famosa Maria, a Louca. Afastada do
trono, ela passou a viver reclusa e apenas saía de seu
retiro para, de vez em quando, caminhar por Lisboa
ou pelo Rio de Janeiro. Nessas caminhadas, Senador
Randolfe, a demente era acompanhada por numerosas damas de companhia. Quando o povo via aquele
cortejo, dizia: “Lá vai Maria, com as outras”. E “maria
vai com as outras” passou a significar pessoa que não
tem opinião ou vontade própria e se deixa levar.
Vou dar um exemplo elucidativo para que possamos entender esse ditado em toda a sua extensão.
Para impedir o leilão de Libra, apresentei projeto de
decreto legislativo, sustando o malfadado pregão. No
entanto, embalada pelas vozes da mídia e do mercado, entusiastas da privatização do petróleo, a Mesa
condenou a minha proposta a trilhar ínvios caminhos,
arremessando-a a três comissões sucessivas. E a Comissão de Constituição e Justiça indicou, para relatar
o meu projeto, ninguém menos que o ilustre Líder do
Governo, Eduardo Braga. Pois é.
Quer dizer, o Senado deixou-se levar como a
Maria que vai com as outras, caminhando ao sabor
da vontade e da decisão do Governo, da mídia, do
mercado e do cartel multinacional.
Outro ditado pesquisado pelo nosso folclorista magno fala sobre pessoas com o rei na barriga.
Conhecemos tantas no Congresso, não é, Senador
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Aloysio? Pessoas com o rei na barriga. Quem levava
o rei na barriga, na verdade, era a rainha, gestando o
herdeiro do trono e por isso mesmo tratada com toda
deferência. Diz-se que uma pessoa tem o rei na barriga quando tal pessoa se dá mais importância do que
realmente tem. É a gravidez do vazio.
Vamos a um exemplo que elucide o significado de
com o rei na barriga. Ainda tomando como referência
o leilão da maior reserva de petróleo conhecida em
todo o Planeta Terra.
Findo o leilão que não houve, pois apenas um
consórcio dele participou, o Governo saiu a festejar
como se carregasse o enviado dos céus em suas entranhas. Mais ainda: está prometendo uma festança
de arromba em Brasília para comemorar o falso leilão,
um rega-bofes semelhante àqueles com que as casas
reais ofereciam ao populacho para celebrar a gravidez
de suas princesas.
No nosso caso, vamos festejar uma falsa promessa, uma promessa falsa de prenhez.
Isso me faz lembrar de um outro rifão, que diz: da
montanha pariu-se um rato. Conta-se que os habitantes
de determinada aldeia ficaram aterrorizados quando a
montanha das vizinhanças começou a rugir, fazendo
a terra estremecer. Imaginavam que, do seio da montanha, explodiria um poderosíssimo vulcão, expelindo
fogo e lava. De repente, a barulheira toda cessa e a
montanha abre-se para que dela saísse correndo um
ratinho, assustado com todo aquele barulho.
Caso semelhante ao leilão de Libra: muito barulho
e, por fim, temos apenas um solitário consórcio para
a festa de arromba imaginada por nossa Presidenta,
pela Magda e pela Maria das Graças.
Farinha do mesmo saco é outro popularíssimo
ditado cuja origem cuidou de deslindar o conterrâneo
dos Senadores José Agripino, Garibaldi Alves e Paulo Davim.
É um adágio latino a raiz: homines sunt ejusdem
farinae. Quer dizer, os homens têm a mesma procedência, do pó vieram e ao pó retornarão. Mas o povo
acabou dando à sentença outro significado. Quando se
diz que fulano e beltrano, apesar das diferenças aparentes que os distinguem, são farinha do mesmo saco,
pretende-se dizer que nada os discerne, são iguais.
Vamos aplicar o ditado à prática, para que o seu
significado fique didaticamente esclarecido.
Na campanha eleitoral de 2010, a candidata Dilma apostrofou o candidato Serra por causa de suas
alegadas tendências privatistas. Pois bem, no poder,
os petistas radicalizaram os pendões privatistas dos
tucanos. Estão aí os portos, os aeroportos e o petróleo
privatizado como prova.
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Quer dizer, petistas e seus aliados, supostamente à esquerda, são farinha do mesmo saco, de onde
provêm os tucanos e seus parceiros, supostamente
à direita.
Mais um aforismo cuja gênese Câmara Cascudo
apurou: “ver o passarinho verde”. O passarinho verde
era o periquito, que os jovens apaixonados treinavam
para levar mensagens às suas amadas. Daí dizer que
fulano ou fulana estão vendo o passarinho verde, para
significar que estão apaixonados ou à espera de boas
notícias.
Vamos à aplicação pedagógica desse belo ditado.
Como todos sabem, o mar não está para peixes
em matéria de economia nacional. Desindustrialização,
dependência extrema da exportação de commodities,
câmbio sobrevalorizado, forte redução dos investimentos públicos e privados, Estados e Municípios endividados e falidos. E mais.
Conquanto, diante disso, apesar disso, o Governo
está vendo o passarinho verde. Apaixonado pelos fundamentos macroeconômicos neoliberais que sacrificam
o País desde Fernando Henrique, o Governo vive na
lua, afastado da dura realidade das coisas.
Agora, uma referência educativa para compreender melhor o ditado.
Semana passada, esteve neste plenário o Ministro
da Fazenda, Guido Mantega. Enquanto governadores,
prefeitos, Senadores, jornalistas, como seres viventes
em uma realidade plena de contradições e dificuldades,
esperassem que o Ministro, igualmente, se revelasse
ser deste Planeta, Guido Mantega teimou, o tempo
todo, em ver apenas o passarinho verde.
Ah, as insondáveis paixões!
Câmara Cascudo foi à mitologia grega para traduzir o dito “pomo da discórdia”.
Em uma festa dos deuses no Olimpo, a deusa
da discórdia, Éris, não foi convidada. Para instalar a
intriga entre os convivas, ela arremessou no recinto
uma maçã de ouro, onde estava escrito “para a mais
bela das deusas”. Hera, Afrodite e Atena, as três belas deusas que estavam na festa, engalfinharam-se
para disputar o pomo de ouro, cada uma se dizendo
“a mais bela”.
Zeus, o deus dos deuses, passou o abacaxi de
escolher quem seria a mais formosa das três ciumentas divindades a Páris, filho do rei de Troia.
Páris mancomunou-se com Afrodite, a deusa do
amor, prometendo indicá-la como a mais bela, desde que ela fizesse com que Helena, mulher do rei de
Esparta, se apaixonasse por ele. E assim fez Afrodite. Páris foge para Troia com Helena, e aí começa a
famosa guerra.
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Vamos, então, a um exemplo da vida prática, para
que o sentido de pomo da discórdia fique bem claro.
Entre 1995 e 2002, os tucanos desandaram a
privatizar o que havia pela frente. As joias da coroa
foram todas empenhadas por alguns caraminguás.
A joia das joias, a Petrobras, quase transformada em Petrobax, foi marretada, quebrada, dividida e
boa parte dela entregue a acionistas estrangeiros na
Bolsa de Nova York.
O Partido dos Trabalhadores e aliados, presumivelmente à esquerda, amotinaram-se contra tamanha
desfaçatez. Mas, como não há nada tão verdadeiro
como “um dia depois do outro”, ou ainda “nada mais
parecido com um saquarema que um luzia no poder”,
o PT e seus aliados ficticiamente à esquerda, instalados no Planalto, arrancam ciúmes e inveja dos tucanos
com as privatizações em curso.
O pomo da discórdia, hoje, é saber quem privatizou mais.
“Espelho, espelho meu, surge do espaço profundo
e vem dizer se há no mundo alguém mais privatista do
que eu” – interrogam-se diante do País aturdido com
tanto contorcionismo.
Mais um ditado para ilustrar os nossos conhecimentos da cultura popular: “casa da mãe joana”.
Esse dito veio lá da Itália. Joana, rainha de Nápoles e senhora de Provença, refugiada em Avinhão,
França, liberou os bordéis na cidade que, anos depois,
tornar-se-ia sede do papado. E fez até um estatuto
dos bordéis, mandando escrever nele: “Que tenham –
logicamente, os bordéis – uma porta por onde todos
entrarão”.
Quer dizer, às casas de encontros liberadas por
Joana, a ela todos tinham acesso. Era a democratização da esbórnia.
Em Portugal, o lugar dessas casas passou a
ser chamado de “paço de mãe joana”; no Brasil, a expressão virou “casa da mãe joana” e ganhou também
a significação de baderna, desordem, algazarra, lugar
onde todos gritam, e ninguém se entende.
Para entendimento exato de “casa da mãe joana”,
tomemos um fato de nossa vida real.
Em junho passado, o Brasil conflagrou-se com
esse fogo das ruas, malharam-se e queimaram-se
principalmente os políticos. E lá foram o Governo e o
Congresso em louca correria atrás dos manifestantes.
Plebiscito, referendo, reforma política, constituinte específica para mudar o Brasil. Cada um, fazendo a própria e limitada leitura dos acontecimentos, apresentava
seus unguentos, cataplasmas, placebos e benzeduras
para secar a ferida.
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As senhoras e os senhores hão de se lembrar
daqueles dias. De cada cabeça, uma sentença, uma
ideia, uma interpretação, uma proposta.
Uma verdadeira “casa da mãe joana”, todo mundo
falando e poucos se entendendo. Como diria a canção
de Martinho da Vila, “... em minha casa todo mundo
xinga, todo mundo briga”.
Nesta Casa, as primeiras manifestações receberam fortíssimas repreensões de alguns Senadores,
fazendo coro à mídia, que, em furibundos editoriais,
classificou os protestantes de baderneiros e adjetivos
ao gosto e sabor da ditadura militar, não faltando sequer o famosíssimo “subversivo”.
Do outro lado da rua, vimos o Governo mudar de
posição várias vezes por dia.
Lá e cá, uma verdadeira rebordosa. Um alarido
de “casa da mãe joana”.
E essa zoada toda deu no quê?
Deu na ridícula minirreforma eleitoral que esta
Casa e depois a Câmara aprovaram, garantindo, entre
outras coisas, o sigilo do nome dos doadores eleitorais,
uma excrescência na contramão do anseio popular de
transparência. “A montanha pariu um camundongo”,
ou, como diria Vinícius, “para tudo acabar na quarta-feira de cinzas”, tristemente.
Outro ditado perscrutado pelo genial potiguar é
“não entender patavina”.
Conta-se que o grande historiador romano Tito
Lívio era natural da cidade de Patavinum e lá se falava
um latim incompreensível, pavoroso, de doer os ouvidos. Daí o ditado “não entender patavina” para significar não entender o que o povo de Patavinum falava,
não entender nada.
Aplicando o ditado à nossa vida, o Congresso e
o Planalto não entendem patavina do que querem os
brasileiros, quando “fazem ouvidos de mercador” – ou,
como antigamente, “ouvidos do marcador” – às insatisfações e à descrença das multidões.
Mais um ditado colecionado e explicado por Câmara Cascudo: “ficar pensando na morte da bezerra”.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Vem da Bíblia, Senador Jorge Viana.
Quando Absalão, filho do rei Davi, sem mais bezerros
em seu rebanho para sacrificar a Deus, pois os judeus
sacrificavam a Jeová apenas os animais machos,
decidiu sacrificar uma bezerra. Seu filho, que tinha a
bezerra como animal de estimação, opôs-se firmemente. Absalão não se comoveu com a dor do filho e
sacrificou a bezerra. Desconsolado, o rapaz passou o
resto da vida ao pé do altar do sacrifício, “chorando a
morte da bezerra”.
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Chorar a morte da bezerra passou a ser traduzido por estar alheio a tudo, deixar a vida passar sem
reagir ou apegar-se a ninharias.
Vamos à pedagogia, à aplicação prática do dito.
São meridianos os sinais de esgotamento da
política do Governo Federal para enfrentar a crise financeira global: isenções, desonerações, estímulo ao
consumo, exportação de commodities e importação
de quinquilharias chinesas. Como diz outro ditado, “já
deu para o gasto”.
Mas o Governo não reage, não se esperta, fica
pensando na morte da bezerra, enquanto o tempo passa e as ameaças contra o País avolumam-se.
Outro ditado de origem curiosa, segundo pesquisou Câmara Cascudo, é o que diz “deixar de nhe-nhe-nhem”. Esse ditado, Senador Aloysio Nunes, é
brasileiríssimo. “Nhe”, em tupi, quer dizer falar. Quando
os portugueses aqui aportaram, os índios não compreendiam o que eles falavam, então diziam que os
brancos ficavam a dizer nhe-nhe-nhem.
Igualzinho ao nosso Governo e à nossa base.
De nada adianta falar, advertir, questionar, discordar. De nada adianta. A cada crítica, reparo ou sugestão, lá vêm o Governo e sua base a repetir o nhe-nhe-nhem de sempre.
Dezenas de milhões de brasileiros foram resgatados da pobreza? Sim, foram. Formou-se no País
uma nova classe média? Sim, é verdade. A política do
salário mínimo aumentou os ganhos e a capacidade
de consumo dos trabalhadores? Também é verdade.
O Brasil é um dos países com um dos menores índices de desemprego no mundo todo? Corretíssimo. É
também verdade. As políticas compensatórias, como o
Bolsa Família, são um caso notável de sucesso? Nada
mais verdadeiro, Senador Aloysio. Agora, repetir isso
a toda crítica que se faça é transformar as belíssimas
conquistas, avanços admiráveis em “nhe-nhe-nhem”
ou em “conversa mole para boi dormir”.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – A história não acabou. Viva o Bolsa
Família, viva o aumento real do salário mínimo, viva a
nova classe média, viva a minha casa e minha geladeira, viva o acesso dos mais pobres ao ensino superior, viva a política de cotas, viva o anel de doutor nos
dedos dos filhos dos trabalhadores! Viva a revolução
do Enem! Enfim, viva! Viva o que tem que ser louvado!
Mas será que o Governo e sua Base não perceberam que todos esses avanços podem ser levados
de roldão, de uma só vez, se não mudar radicalmente
a política econômica?
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Digam-me lá: que país no mundo desenvolveu-se, criou uma sociedade de bem-estar social para a
sua gente apoiando-se tão somente em exportação
de carnes, grãos e minérios?
Isso faz com que me ocorra aqui outro ditado:
“tapar o sol com a peneira”.
O significado é óbvio, como é óbvio que o Governo e a sua Base estão tentando tapar o sol da realidade com aquele instrumento de madeira, com fundo
em trama de metal, por onde passa a farinha e outras
substâncias moídas e também o sol, popularmente
conhecido como peneira.
Para concluir essa amena conversa sobre ditados populares, origem e significados, vou falar de dois
outros adágios pesquisados pelo folclorista potiguar.
“Elefante branco”. Sabem por que dizem que determinada coisa é um elefante branco? No antigo reino
de Sião, hoje Tailândia, o rei dava um elefante branco
aos cortesãos que caíssem em desgraça. Como o elefante branco era sagrado, ele não podia servir como
animal de carga, de transporte ou fazer qualquer outra
tarefa. Pelo contrário, aos elefantes brancos deviam-se todas as mordomias e afagos. Logo, receber um
elefante branco era uma punição, porque ele só implicava em gastos e era completamente inútil para o
seu proprietário.
Pois bem, senhoras e senhores, às vezes sinto
que o mandato que o povo nos concedeu transformou-se em um elefante branco, em uma verdadeira inutilidade. Por quê? De que vale o nosso voto, de que vale o
mandato que recebemos se prevalecem sobre o voto e
o mandato as medidas provisórias e o rolo compressor
do Governo? Não teriam se transformados o Senado
e a Câmara em elefantes brancos?
Por fim, um último ditado...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – ... sua origem e aplicação à prática da
nossa vida.(Fora do microfone.) O ditado é “andar à toa”.
Toa, explica-nos Câmara Cascudo, é a corda com
que uma embarcação reboca outra embarcação. Quer
dizer, um navio à toa é um navio amarrado a outro,
sem rumo, sem leme, que vai para onde o rebocador
quiser levá-lo.
É como anda o nosso Governo, à toa, rebocado
pelos acontecimentos, pelo vai da valsa, sem leme,
sem rumo, ao sabor dos ventos. Ou, como diz outro
dito, “não há bons ventos para navios sem rumo”; ou,
como ensinam os monges tibetanos, “nenhum vento
sopra a favor de quem não sabe para onde ir”.
Eu já havia concluído a redação deste discurso quando veio ao baile a proposta de autonomia do
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Banco Central. Aqui se ajusta à fiveleta um antigo dito:
colocar a raposa para cuidar do galinheiro.
Ora, proponho, então, que a gente eleja o Presidente do Banco Central e não mais o Presidente da
República, que, com a autonomia do Banco, torna-se
uma mera figura decorativa. A autonomia do Banco
Central é a senha para que o mercado se aposse de
vez da República e dite políticas segundo seu interesse, do mercado, de Mamon, do dinheiro, e não do povo
brasileiro e da Nação.
Srªs e Srs. Senadores, o que me traz à tribuna é
uma descontraída conversa sobre os ditados populares e seu genial explicador Câmara Cascudo, mesmo
que no plenário, no momento, haja “gatos pingados”.
Aliás, este é outro ditado perquirido pela curiosidade
do potiguar.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Mas não há “santos do pau oco”. “Santos do pau oco” não existem aqui no plenário.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Conversamos sobre isso.
Conforme ele, a expressão gatos pingados refere-se a uma tortura japonesa que consistia em pingar
óleo fervente em pessoas e animais, especialmente
em gatos. Como a prática era uma crueldade extrema,
o dito “gatos pingados” passou a significar a pequena
assistência, o baixo quórum que frequentava essas
sessões de tortura.
Só espero que o meu discurso não tenha sido
uma tortura para ninguém.
Por fim, um agradecimento ao blog Tok de História, de Rostand Medeiros, que pesquisou esses ditos
populares colecionados por Câmara Cascudo, e a Luís
Nassif, que os divulgou.
O “santo do pau oco” tem outra origem. Aqueles
que tentavam escapar dos impostos sobre o ouro esculpiam santos em madeira que eram ocos e recheados com o minério, que assim era contrabandeado.
Obrigado pela atenção, essa atenção vigorosa
dos “gatos pingados” que frequentam o plenário neste momento.
O SR. PRESIDENTE ( Jorge Viana. Bloco Apoio
Governo/PT – AC) – Senador Requião, V. Exª está
convidado a vir à Presidência um pouquinho.
Senador Requião, venha um pouquinho à Presidência, por gentileza.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Aloysio Nunes Ferreira, como orador inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, nas últimas semanas, o Comando das nossas Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da
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Aeronáutica, promoveu encontros com Deputados e
Senadores para expor o programa de trabalho de cada
uma das Forças. Inevitavelmente, falou-se das restrições orçamentárias dramáticas que hoje pesam sobre
o destino das nossas Forças Armadas.
São restrições orçamentárias que travam os investimentos, que postergam programas inadiáveis
de reaparelhamento. Não falo nem dos vencimentos
parcos de profissionais da mais alta qualificação que
são disputados pelo mercado de trabalho, pelo mercado privado, que pode lhes pagar três, quatro, cinco
vezes mais do que ganha um oficial das nossas Forças Armadas.
Vou me referir apenas à questão dos investimentos, Senador Requião, e comparar os recursos orçamentários que são reclamados pelas Forças Armadas
com os gastos do Governo Federal com estímulos à
economia, cujos resultados são pífios, para dizer o mínimo. Vou comparar o montante das renúncias de receita do Governo Federal com aquilo que é reclamado
pelas Forças Armadas brasileiras para mantê-las em
um patamar mínimo de operacionalidade.
A Secretaria da Receita Federal calcula, a cada
ano, os gastos tributários que correspondem à perda
de receita do Governo Federal com as desonerações
dos seus tributos.
Fevereiro de 2008. O Governo Federal abriu mão
de mais de R$30 bilhões apenas com estímulo à compra de automóveis, com a redução do IPI. Estou-me
referindo apenas à perda de receita do Governo Federal e não à perda de receita dos Estados e Municípios
por via da redução do Fundo de Participação desses
entes federativos. Renúncia de R$30 bilhões para estimular a compra de automóveis.
Até o final de 2013, este ano, o montante dos
estímulos à compra de automóveis será de cerca de
R$35 bilhões, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional.
As desonerações concedidas pelo Governo Federal sobre tributos são amplas e atingem os mais
variados setores. Mas refiro agora apenas à redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente
sobre os produtos da denominada “linha branca”. O
montante da perda de arrecadação com a desoneração do IPI da “linha branca” – fogão, geladeira – será
de R$4,5 bilhões. Então, entre as desonerações de
IPI da indústria automobilística e as desonerações de
IPI da “linha branca”, nós temos uma diminuição, uma
renúncia de receita, por parte do Governo Federal, de
R$40 bilhões neste ano. É importante gravarmos esses números, Srs. Senadores, para compararmos esse
montante com as sucessivas reduções e os cortes orçamentários sofridos pelas nossas Forças Armadas.
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Vou dar alguns exemplos para ilustrar a miséria orçamentária a que foram reduzidas a Marinha, a
Aeronáutica e o Exército. Comecemos pela Marinha,
que promoveu o primeiro desses cafés da manhã com
Parlamentares.
Ali, ouvimos um relato de que os sucessivos cortes orçamentários impostos à Força levaram a Marinha
a revisar para apenas 17% a sua necessidade orçamentária para 2014. Tiveram que se contentar com
17% daquilo que seria necessário para que a Marinha
fosse colocada no nível operacional desejável, o nível
operacional fixado pela Estratégia Nacional de Defesa.
Dos R$12 bilhões necessários, constam no Orçamento
apenas R$2 bilhões.
Um corte de R$12 bilhões para R$2 bilhões. De
R$12 bilhões, como necessidade expressa por esses
nossos compatriotas, habituados a viver de maneira
espartana, a serem rigorosos no controle do gasto,
para apenas R$2 bilhões, que é o que consta do Projeto de Lei Orçamentária para 2014.
Ações como o controle das áreas marítimas, a
projeção do poder sobre terra para o desenvolvimento
de operações multinacionais de paz em áreas conflagradas e negação do uso do mar ao inimigo sofrerão
cortes importantes. Além do comprometimento dessas ações consideradas básicas, tornam-se inviáveis
a realização de outros programas estratégicos, entre
os quais é preciso citar o Programa de Monitoramento
Oceanográfico e Climatológico, que tem uma consequência extremamente benéfica para a vida nacional,
pois propicia a melhoria das previsões meteorológicas,
o Programa Antártico Brasileiro, que não é apenas programa da Marinha, mas da ciência brasileira, o Plano
de Levantamento da Plataforma Continental, que tem
o objetivo de estabelecer o limite da plataforma continental além das 200 milhas da zona econômica exclusiva, em conformidade com os critérios estabelecidos
pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, a projeção da soberania brasileira sobre as
águas oceânicas. Apenas para citar esses exemplos,
Sr. Presidente, de programas que ficam gravemente
comprometidos pela frustração orçamentária da Marinha brasileira.
O caso da Aeronáutica não é menos dramático.
Dos R$8,8 bilhões projetados para atender às ações
que incubem à Força Aérea Brasileira, apenas pouco
mais da metade disso, R$ 4,8 bilhões, consta do Projeto
de Lei Orçamentária para 2014, valor que corresponde
a algo que realmente mal dá para a manutenção dos
projetos em andamento, sendo que alguns deles terão
de ser sacrificados, meu caro Deputado Osmar Terra,
que nos visita esta tarde, dando-nos muito prazer.
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Com a redução do montante de recursos necessários para atender às demandas do setor, vários projetos estratégicos serão prejudicados, como eu disse.
Refiro-me a mais alguns deles.
A modernização da frota, que tem uma necessidade de R$500 milhões, contará, em seu orçamento,
com apenas R$133 milhões. São encomendas, Senador Requião, para a indústria naval brasileira. Prefere-se estimular a produção automobilística a se dar a
importância devida a encomendas da Marinha para a
indústria naval brasileira.
A aquisição de cargueiros e reabastecedores militares, para execução de missões de transporte aéreo
logístico, busca e salvamento, evacuação aeromédica e
ajuda humanitária, necessitaria de, no mínimo, R$236
milhões, mas apenas R$50 milhões foram incluídos na
Proposta Orçamentária de 2014.
Eu me enganei, Sr. Presidente. Quando tratava de
modernização da frota, eu estava me referindo à frota
aeronáutica, não à frota de navios. Mas, de qualquer
forma, o prejuízo para a indústria brasileira, a indústria aeronáutica, é evidente quando se deixa de fazer
encomendas a uma indústria nacional para favorecer
multinacionais de indústrias automobilísticas instaladas no Brasil.
Também os projetos voltados para o setor aeroespacial: desenvolvimento e industrialização de helicópteros de porte médio, com foco na instalação de
linha de produção para os mercados militar e civil,
ampliação da capacidade industrial da Helibrás e de
empresas do setor aeroespacial, que sofreu um corte
de cerca de 60% da sua real necessidade.
Quer dizer, oportunidades que nós temos, Sr.
Presidente, de desenvolver políticas industriais efetivas, que desenvolvem a indústria nacional, que geram
conhecimento, que estimulam a produção de novas
tecnologias, são deixadas para trás em favor de programas de curto prazo, programas de desoneração, cujos
resultados efetivos para a sociedade brasileira ainda
têm uma mensuração extremamente problemática, a
contar pelo grau absolutamente raquítico do desenvolvimento do nosso Produto Interno Bruto.
O Exército.
O mesmo tratamento recebido pela Marinha e
pela Aeronáutica foi dispensado ao Exército Brasileiro.
De acordo com o documento elaborado pela Força, a proposta orçamentária apresentada pelo Executivo
para o ano 2014 está muito abaixo do que denominaram as necessidades gerais do Exército.
Vou aos números. O Exército encaminhou proposta da ordem de R$21 bilhões. Num primeiro momento,
houve, da parte do próprio Exército, um ajuste que reduziu esse montante para R$13 bilhões. Finalmente, o
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que veio na proposta orçamentária, Sr. Presidente, dos
R$21 bilhões, foi apenas a quantia de R$5,8 bilhões,
ou seja, 27% apenas da necessidade total.
Hoje, as receitas geradas pelas próprias organizações militares do Exército são vinculadas, majoritariamente, às despesas de saúde e ensino. E as suas
atividades-fim dependem totalmente de recursos do
Tesouro.
A insuficiência de recursos no Exército, por exemplo, implicará o comprometimento de projetos estratégicos, como, por exemplo, o Sisfron (Sistema Integrado
de Monitoramento de Fronteiras); o Astros 2020, projeto que fornece ao Exército produto estratégico para
a defesa, com capacidade elevada de dissuasão; o
Guarani, que criará uma nova família de blindados sobre rodas; Proteger (Sistema Integrado de Proteção de
Estruturas Estratégicas Terrestres); defesa antiaérea;
defesa cibernética; o Recop (Recuperação da Capacidade Operacional); com prejuízo da incorporação
de novos recrutas, fonte de emprego e inclusão social
para milhares de jovens brasileiros de baixa renda; o
aumento do hiato tecnológico dos equipamentos do
Exército Brasileiro, de forma absoluta e irreversível,
em relação a outros exércitos.
Não valorizar as Forças Armadas, Sr. Presidente, é jogar por terra avanços e inovações tecnológicas
históricas, que muito contribuíram e ainda contribuem
para o desenvolvimento do nosso País.
Não menos importante tem sido o papel do Exército na construção e na melhoria da infraestrutura em
nosso País. Como exemplo do papel das Forças Armadas no desenvolvimento econômico e tecnológico do
País, cito o fortalecimento da indústria nacional, com o
desenvolvimento, a partir de 1940, da siderurgia nacional, cuja finalidade inicial era intimamente conectada
aos programas de defesa que foram projetados pelo
Presidente Getúlio Vargas.
Processo de enriquecimento de urânio.
Quem visita o Centro de Pesquisas da Marinha,
em Aramar, quem visita o nosso Centro de Pesquisas
de Energia Atômica, na Universidade de São Paulo,
no campus da USP, pode avaliar a importância que
tiveram pioneiros, como o Almirante Álvaro Alberto,
na luta pela autonomia brasileira no desenvolvimento
da tecnologia nuclear, a tecnologia de enriquecimento do urânio.
Somos capazes de desenvolver a nossa própria
tecnologia. Isso tem um valor inestimável, não apenas
militar. Eu diria que o militar é o de menos, ainda porque
as repercussões disso no mundo civil são imensas, em
todos os campos, inclusive no campo da medicina, meu
caro Deputado Osmar Terra, no campo da medicina
instrumental, do diagnóstico por imagens.
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Há o Programa Nuclear Brasileiro, que teve início
em 1979, com o propósito de dominar a tecnologia da
construção do submarino com propulsão nuclear; o
desenvolvimento de sistemas de satélites para atender
a defesa nacional e de comunicações; o Programa Antártico brasileiro, ao qual já me referi; a própria criação
da Embraer; a articulação entre a Embraer o Instituto
Tecnológico da Aeronáutica, que transformou a região
de São José dos Campos num polo extraordinário de
desenvolvimento tecnológico no Brasil, tendo como,
digamos assim, alavancadora a indústria de defesa;
a criação do Grupo de Trabalho Especial e da Comissão de Atividades de Processamento Eletrônico, que
deu início à atuação governamental no setor eletrônico; a criação da Secretaria Especial de Informática;
a migração das plataformas de informação governamental para o software livre; a criação, em 1961, do
primeiro computador digital pelo Instituto Tecnológico
da Aeronáutica, denominado Zezinho, bem antes de
a iniciativa privada iniciar o desenvolvimento desses
aparelhos; a implantação de redes nacionais para a
comunicação de dados; sem falar na mão de obra especializada e de alta qualidade que o Exército fornece
hoje para obras em sete aeroportos, três rodovias e a
transposição do São Francisco.
Eu quero comparar agora os números.
Desoneração, com isenção do IPI, da indústria
automobilística e da linha branca (2013): cerca de
R$40 bilhões. Saldo devedor, digamos assim, das
reivindicações não atendidas, no plano orçamentário,
das nossas Forças: R$20 bilhões. Metade, Sr. Senador
Roberto Requião, que preside a nossa sessão de hoje.
As nossas Forças Armadas pedem apenas a metade
do que foi dado de presente para as multinacionais do
automóvel e para a indústria da linha branca.
Comparemos os efeitos que essas políticas alternativas teriam de estímulo à indústria automobilística
e à linha branca de um lado e, de outro lado, investimento nas Forças Armadas. A repercussão que teria
esse investimento nas Forças Armadas em matéria de
desenvolvimento de capacidade tecnológica brasileira
e de encomendas à indústria nacional tão combalida;
indústria nacional que atravessa essa crise tão grave
que ameaça pôr por terra um século de luta do povo
brasileiro para criação de um sistema econômico minimamente integrado no nosso...
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB-PB)
– Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Pois não.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB-PB)
– Gostaria de parabenizá-lo pelo tema que V. Exª puxa
nesta tarde de hoje, porque só consolida, só confir-
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ma, só caracteriza a prática e a forma deste governo.
A prioridade para este governo não é a prioridade da
Nação, não é o bem-estar do povo brasileiro, não é o
respeito às instituições, não é o compromisso de que
governos passam, mas que o povo precisa de instituições respeitadas. V. Exª traz a questão da falta de investimento nas nossas Forças Armadas, que é pública
e notória. Quando das dificuldades, com certeza essa
instituição é convocada e é respeitada. Quem iniciou o
processo de transposição das águas do Rio São Francisco foi o Exército Brasileiro. Quando precisamos, em
determinado instante, de duplicação da...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB-PB)
– Só estou tranquilo por não terem cassado a minha
palavra porque quem está presidindo é o Senador Requião, senão já estaria achando que esta instituição
estava cassando minha palavra. Mas, Senador Aloysio...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Havia uma determinação da
Mesa aqui contrária a isso. O Presidente Renan me telefonou e disse: “Deixe o Senador Cícero Lucena falar
pelo tempo que ele quiser, pois ele está muito irritado
e precisamos dar a oportunidade para ele botar para
fora toda essa angústia”.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB-PB)
– Deve ter sido por solicitação de V. Exª. Mas, Senador Aloysio, o Exército brasileiro participou do início
da transposição das águas do Rio São Francisco,
que representa 10% ou 15% dessa renúncia a que
V. Exª fez referência neste ano da linha branca e dos
automóveis. Mais a obra está lá, paralisada. Em junho,
o Ministro Fernando Bezerra nos levou, a nós membros da Comissão de acompanhamento das obras de
transposição, aqui do Senado – presentes o Senador
Vital do Rego, Presidente, o Senador Cássio e eu –, à
cidade de Monteiro, na Paraíba, para dar a Ordem de
Serviço da retomada daquele trecho. Sabe o que há
lá ainda hoje? Acabou o mês de outubro, e eu falei em
junho. Não há uma picareta, e me refiro à ferramenta.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB-SP) – Picareta há!
O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB-PB)
– Não; refiro-me à ferramenta. Não há picareta, a ferramenta, nesse trecho na cidade de Monteiro. V. Exª
fala, por exemplo, da renúncia de R$40 bilhões. O item
a que eu fiz referência na renegociação da dívida do
Nordeste, a diferença entre o que o governo quer impor
e o que a população do Nordeste está precisando é de
menos de R$1 bilhão, Senador Aloysio. Se a Medida
Provisória nº 623 fosse para beneficiar banco, para
beneficiar a indústria automobilística ou outros inte-
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resses, tenho certeza de que ela já teria sido aprovada na metade do tempo necessário para uma medida
provisória. Mas eu concordo com V. Exª no reconhecimento dessa instituição, da sua contribuição tecnológica, da importância dela para a Nação, e lamento que
isso ocorra. Talvez se as Forças Armadas fizessem a
segurança da indústria automobilística, com certeza,
não lhe estariam faltando recursos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – Obrigado, Senador. V. Exª apenas
ilustra a tese que defendo aqui da falta de uma estratégia consistente, uma estratégia que leve em conta
as reais necessidades do País e de um programa de
ação, de médio e longo prazo, em relação ao que precisamos fazer para que o nosso País conheça o desenvolvimento que todos nós aspiramos.
Mas eu trouxe dados, Sr. Presidente, comparando
renúncias fiscais com carências orçamentárias e penso
que isso deveria ser objeto de reflexão profunda por
parte do Congresso Nacional.
Os comandos das Forças organizaram – como
disse no início do meu pronunciamento – esses encontros para expor as suas dificuldades aos Congressistas brasileiros.
Agora, quando o Congresso Nacional examina a
proposta de lei orçamentária, infelizmente essas questões não são sopesadas. Não se coloca numa balança,
em dois pratos da mesma balança, uma renúncia fiscal
e uma necessidade orçamentária de investimentos. E
há uma parte, inclusive, de gastos fiscais que sequer
passam pelo Orçamento, que são os recursos que o
Tesouro toma emprestado no mercado, repassa ao
BNDES para que o BNDES empreste, a juros subsidiados, para empresas escolhidas a dedo pelo governo.
Estes não são sequer contabilizados no Orçamento.
Mas o Orçamento brasileiro não é examinado
como uma peça que oriente efetivamente a atividade
governamental do Brasil. E não é levado assim; não é
considerado assim, infelizmente, pelo Congresso. Essa
que é a realidade dos fatos!
Nós começamos a execução do Orçamento deste ano com R$160 bilhões de restos a pagar do ano
passado – R$160 bilhões! E o que se estima para o
ano que vem é que nós começaremos a execução do
Orçamento com R$200 bilhões de restos a pagar. Então, esse tipo de comparação que eu estou fazendo
não passa sequer perto da Comissão de Orçamento,
porque não se discute a fundo usos alternativos do
recurso público, que é escasso.
Agora toda atenção do Congresso – e é por isso
que não temos até hoje uma lei de diretrizes orçamentárias – se concentra no tema do orçamento impositivo,
que diz respeito apenas às emendas parlamentares
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– e não a todas –, mas às emendas parlamentares
individuais, que representam apenas 1% da despesa
fixada – 1%! Há 99% cuja alocação se poderia discutir,
dentro de certos limites, até porque há muita coisa que
é vinculada, o Orçamento brasileiro é rígido. Contudo,
parece que esses 99%, hoje, não são objeto da preocupação do Congresso.
E, quando eu falo emendas parlamentares, eu
não estou me referindo às emendas de Bancada ou
às emendas de comissão.
Poderíamos, talvez, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, discutir esses temas e
propor emendas parlamentares daquela Comissão,
para tentar exercer algum papel na destinação dos recursos orçamentários, de modo não apenas a fortalecer as Forças Armadas – os investimentos em defesa
não se esgotam nas Forças Armadas –, mas também
a propiciar toda essa sequência de efeitos benéficos
em cascata que esses investimentos proporcionam. No
entanto, as emendas de comissão simplesmente são
feitas para constar. O grau, o nível de execução é zero!
Então, os comandantes militares que promoveram
esse encontro, infelizmente, estão aí a falar um pouco
no vazio, porque, ao transmitir suas preocupações para
os Parlamentares, falam com pessoas que não têm,
hoje, efetivamente, poder de exercer aquilo para o que
o Parlamento foi criado, que é a definição dos gastos
do recurso arrecadado por meio dos impostos e das
contribuições do bolso do povo brasileiro.
Mas fica registrada essa preocupação. Eu quis
falar hoje, meu caro Senador Requião, a título de depoimento sobre aquilo que ouvi nas reuniões. Penso
que, pelo menos, isso deve ser objeto de reflexão e
de preocupação por parte do Senado da República,
uma vez que me parece que o Governo Federal continua a fazer, em relação a essas demandas, ouvidos
de marcador ou ouvidos de mercador, para retomar a
expressão cujo significado V. Exª tão bem explicou ao
Senado, com o auxílio de Câmara Cascudo.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Com a palavra, por cinco minutos, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Senador do PT Wellington Dias, não poderia encerrar o mês de outubro sem que eu fizesse
um discurso de celebração dos 25 anos da Consti-
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tuição Federal. Eu gostaria de ter feito este discurso
na sessão desta semana, mas, infelizmente, a minha
inscrição se deu num momento em que eu já tinha
outro compromisso. A sessão se prolongou demais, e
eu não pude fazê-lo naquela oportunidade. Portanto,
eu o faço agora, ainda no mês da celebração do aniversário da Constituição.
Celebramos, no dia 5 de outubro de 2013, os
primeiros 25 anos da promulgação da Constituição
da República Federativa do Brasil, que inaugurou um
novo tempo em nossa vida cidadã.
Em toda a América Latina, o período que antecedeu a nova ordem constitucional instaurada, em nosso País, no final da década de 1980, evoca em nosso
espírito os dramas inerentes a todo regime de força,
em qualquer tempo ou lugar: a supressão das liberdades civis e políticas; as cassações de mandatos parlamentares; o cerceamento das atividades nas Casas
Congressuais; o discurso do ódio e da incompreensão;
a censura institucionalizada, inclusive, no Brasil, por
meio de aberrantes concursos públicos para censor; as
perseguições, torturas e mortes ao arrepio da ordem
jurídica ou dos preceitos cristãos; o embotamento das
melhores energias de mudança e de progresso do povo,
acossado pela vigilância persecutória e implacável de
um Estado policialesco e autoritário.
Relembramos, a respeito disso, os versos mais
profundos da música de resistência “Cálice”, em que
Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil e Milton Nascimento relembraram ao povo que, em tempos de repressão e desatinos, “mesmo calado o peito, resta a
cuca dos bêbados do centro da cidade”.
Srªs e Srs. Senadores, silenciada a boca, restam
o peito e a cuca, a cabeça pensante de quem aguarda mudanças na ordem vigente. Ninguém não ousava sequer se entreolhar com outros quando cercado
pelo rastilho vertido de um barril de pólvora. Restou
ao brasileiro do passado o sentimento oculto e, no
entanto, incontido, que é tão natural em todos nós: a
sede insaciável de liberdade; a ânsia pelo futuro redentor; a vontade latente do exercício da narrativa e da
expressão franca e não tutelada na ágora, no espaço
público, nas ruas.
Não somos máquinas, lembra-nos Charles Chaplin, o sóbrio trajando luto, em tempos de dilaceramento
mundial. Éramos e somos, antes e sobretudo, mulheres
e homens dotados de vida, e, sendo como somos, é por
liberdade que ansiamos, em qualquer tempo ou lugar.
Srªs e Srs. Senadores, após a longa noite descortinada em 31 de março de 1964, os cidadãos brasileiros, fatigados de tanta mentira e de tanta força bruta,
em mais de duas décadas de ditadura, verberaram
nas praças o seu desejo incontido de mudança. Mudar
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era imperativo, refundar nossa vida civil era imperioso,
e as eloquentes manifestações populares por liberdade e democracia, em 1984, muito embora tenham
fracassado na conquista das eleições diretas para a
Presidência da República no ano seguinte, acabaram
por conduzir o Brasil à gloriosa Constituinte de 1987.
A Assembleia Nacional Constituinte foi, por assim
dizer, o ápice do movimento cívico pela refundação de
nossa República e de nossa vida coletiva.
O povo brasileiro ansiava por liberdade, mesmo
sabendo do custo inerente a toda liberdade humana,
qual seja, a permanente vigília cívica e institucional.
Cumpre-nos, por isso, superar, sem jamais esquecer,
aqueles que, agindo em nome de um Estado que não
nos representava, infelicitaram, em nosso País, as tantas Marias e Clarices, as tantas mulheres de fibra que,
a exemplo de Maria Lucrécia Eunice Facciolla, viúva
do Deputado Rubens Paiva, e de Clarice Herzog, viúva
do jornalista Vladimir Herzog, perderam seus maridos
para a violência incontida da repressão militar.
Com olhos rútilos e, no coração, a chaga da morte, por vezes insepulta, de seus companheiros, lutaram
Marias e Clarices, em desamparo, pela criação de seus
órfãos. Em 1988, porém, Clarices e Marias receberam
abrigo no estatuto do homem e do cidadão brasileiro,
porque, mesmo calada, a sociedade foi Rubens Paiva
– conforme verberou Ulysses Guimarães no plenário
da Casa do Povo –, e não os facínoras que o mataram.
Receberam o abrigo da Carta Constitucional porque
simbolizavam, na negra cor de suas vestes e no embotamento de seus olhos e almas, o luto de décadas
suportado pela própria Nação.
Srªs e Srs. Senadores, há exatos 25 anos, neste
Brasil dinâmico e grandioso que hoje nos abriga, os
corações ardentes de nossa linda juventude batiam
em uníssono: sede de amor em lugar do ódio; sede de
liberdade, de viver e de deixar viver; vontade de realização do bem geral da sociedade; vontade de labuta
pelo soerguimento moral e material das dezenas de
milhões de concidadãos no abandono de suas misérias. Ansiávamos por mudanças, Srªs e Srs. Senadores, e reconhecemos prontamente, na esperançosa
antevisão da nova Carta, o abre-alas para a nossa
tão esperada folia.
A Constituinte do inesquecível biênio de 1987
e de 1988 ofereceu ao locus ultrajado do Congresso Nacional uma lufada inédita de ar puro e fresco, o
inebriante perfume de jasmim de um novo tempo de
igualdade de oportunidades, esculpido na pedra benigna do contrato social que soubemos pactuar, com
espírito público e com capacidade de diálogo.
No Congresso Nacional, ardorosos debates sobre
o nosso futuro percolaram por paredes, muros e almas
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como água benta, limpa e perfumada, fazendo reluzir
nossa existência como que a aurora de um novo tempo
que se anunciava para todos os brasileiros.
Srªs e Srs. Senadores, não foi pouco e não foi
desprezível o sonho sonhado, naqueles dias inesquecíveis, pelas forças vivas da sociedade, que se fizeram
ouvir, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
por todos os seus representantes políticos, de todos
os partidos e correntes ideológicas. Queríamos, ardorosamente, reconstruir o Estado brasileiro nos moldes
das modernas democracias ocidentais e varrer de
nosso ordenamento jurídico o chamado entulho autoritário, qual seja, as leis esclerosadas das trevas do
“cale-se”. Desejávamos redefinir, com clareza e com
tirocínio, os novos marcos emancipatórios do ser humano brasileiro, que padecia, naquele ano de 1988,
de escandalosos índices de analfabetismo, que sofria
com a baixa escolaridade e com as más condições de
saúde individual e pública e que amargava as agruras
de um tempo de crise econômica, de superinflação,
de desemprego, de falta de moradia e de segurança.
Vinte e cinco anos após a promulgação da Constituição da República, ousamos construir, na tessitura
diária do trabalho humano, em todos os recantos do
Brasil, um País livre, embora ainda com muitos desafios; um País que soube elevar, acertadamente, todos
os indicadores socioeconômicos de seu povo; um País,
em suma, pronto a aspirar, neste início de século XXI,
à natural liderança política e econômica da América
Latina, cujos filhos merecem, exatamente como nós
brasileiros merecemos, a partilha solidária da riqueza
econômica por todos produzida.
Vivemos o período mais longo de nossa democracia e devemos reconhecer e saudar todos os que
contribuíram para essa conquista, os que morreram,
os que desapareceram e os que ainda estão conosco.
À época, muitos estavam abrigados no MDB, Partido
que liderou o processo de redemocratização. Conquistamos, posteriormente, a estabilidade econômica, sob a
liderança dos ex-Presidentes Itamar Franco e Fernando
Henrique Cardoso. Promovemos a inclusão social de
milhões de brasileiros e de brasileiras, sob a liderança
desse grande brasileiro que é Luiz Inácio Lula da Silva.
Essas conquistas são conquistas do povo brasileiro, e não abrimos mão de nenhuma delas. Mas um
novo tempo está por vir, tempo cobrado por milhões
de brasileiros que ocuparam as ruas de todo o Brasil
no mês de junho, tempo de melhoria da qualidade dos
serviços públicos essenciais, como educação, saúde,
mobilidade urbana e segurança. Esse novo tempo exige uma nova política e um novo pacto político que só a
democracia e a alternância de poder podem oferecer.
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O olhar retrospectivo para o glorioso processo
de nossa Constituinte evoca, em nossa alma coletiva,
a presença manifesta na ausência: em 12 de outubro
de 1992, em decorrência de um acidente de helicóptero, o mar azul de Angra dos Reis passou a abrigar
Ulysses Guimarães, falecido com sua esposa, D. Mora,
e acompanhado também do político Severo Gomes.
Rememorar o processo constituinte, na figura de
seu grande Líder, evoca em nosso espírito outra presença que se dá pela ausência: o gradual esquecimento da Política – da Política com P maiúsculo – como
atividade central para nossa vida coletiva.
O grave fenômeno, bem sabemos, não se restringe ao nosso País. Porém, a grandeza dos debates,
a riqueza das biografias e das ideias dos Líderes do
processo constituinte, naqueles dias inesquecíveis,
revelam o quão necessário se faz lutarmos para que
a Política maiúscula não se amesquinhe no tempo.
Srªs e Srs. Senadores, a Carta Constitucional de
1988 segue como o repositório de nossas mais elevadas esperanças de futuro, e há 25 anos constitui o
marco civilizatório que refundou a relação entre cidadãos e, principalmente, a relação do cidadão com o
Estado que o representa.
Impõe-se ao povo brasileiro, portanto, velar por
esse precioso Texto, que alberga os direitos inalienáveis do ser humano, como a liberdade de expressão,
de reunião pacífica e de participação na política; o
direito ao voto universal, direto, exercido em eleições
periódicas e estendido aos analfabetos; a liberdade
de crença e de consciência. Também a proteção às
comunidades indígenas e ao meio ambiente natural;
a independência do Ministério Público; também a reiteração do histórico pacifismo do Brasil com seus vizinhos e com o mundo.
Logramos definir, em nossa Carta, as linhas mestras do Estado de bem-estar social, que tem servido
para ampliar a classe média brasileira em ritmo nunca
antes visto em nossa história.
Srªs e Srs. Senadores, as comemorações pelo
aniversário da Constituição da República, no breve
lapso histórico de seus 25 anos de existência, convidam-nos a todos à reflexão da centralidade da Política
em nossa vida e em nossa História. Resulta a Carta
do grandioso debate, livre e construtivo, de grandes
políticos, entre si e com o admirável povo brasileiro.
No jubileu de prata da promulgação de nossa
Carta Constitucional, tudo o que de melhor podemos
desejar à sociedade brasileira é a manutenção de
tão preciosa ferramenta de convívio. Desejamos, em
suma, que a Constituição da República mantenha seu
brilho de farol seguro no mar tormentoso da história,
rejeitando para sempre qualquer tipo de retrocesso.
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Desejamos, por derradeiro, que o valor intrínseco ao Texto Constitucional conduza cada um de nós à
reflexão do valor da Política em nossas vidas, e que a
Política se mantenha aberta à participação dos mais
amorosos e honrados cidadãos de nossa Pátria.
É sempre tempo de reiterar o mote, imperativo e
gerúndio: “Mude Brasil! Siga mudando!”
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Com a palavra, por 45 minutos, o Senador do Piauí, Líder do PT, Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Vou ficar, Sr. Presidente, ou com
15 ou com 13 minutos, para ser mais econômico. Mas
poderia ficar com 40 também, em nome do meu amigo
e companheiro Rollemberg.
Sr. Presidente, é um prazer e uma honra estar
hoje aqui, neste final de sessão.
Saúdo também todos os visitantes que estão
na galeria.
Sejam bem-vindos ao Senado Federal, ao Congresso Nacional!
Eu tive a oportunidade, Sr. Presidente, na última
semana, de visitar a região de Picos, no Estado do
Piauí. É uma cidade-polo, comercial. Pude participar
de um evento organizado pela entidade dos lojistas, o
CDL, a Associação Comercial, com a Câmara Municipal, com as entidades vinculadas aos apicultores, aos
piscicultores e ao pessoal que trabalha na área do caju.
Fiz aquele roteiro com outras Lideranças, inclusive com o Senador João Vicente, Parlamentares estaduais, como o Deputado João de Deus, a Deputada
Rejane, a Deputada Flora Izabel, o Deputado Nerinho.
Tive a oportunidade de também ter a companhia do ex-Prefeito de Teresina, Elmano Férrer, do ex-Presidente
da APPM, Franciso Macedo, enfim, de um conjunto de
Lideranças destacadas do meu Estado e dessa região.
Ali também estava o Severo Neto, que representava o
Prefeito de Picos, Kléber Eulálio.
Ali pude perceber a gravidade desse longo período de estiagem no Estado. Visitei a barragem de
Bocaina, que foi reduzida, talvez, ao seu limite máximo na história. Uma barragem que tem a função de
abastecer aquela região. Ela gerou um prejuízo muito
grande, porque, em torno da barragem, é trabalhada
a chamada produção de vazantes, aquela produção
que é feita com o uso da água. Na medida em que ela
se mantém cheia, ela permite que as pessoas possam
ali fazer irrigação: produção de verdura, produção de
tomate, produção de melancia, de outros produtos.
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Destaco o prejuízo na área da piscicultura.
Em Bocaina, tivemos a presença, além do Francisco Macedo, que é o ex-Prefeito, da D. Sória, sua
esposa, do Dr. José Luiz, Prefeito daquele Município,
da Câmara de Vereadores, que nos recebeu. O ato foi
ali, na Câmara Municipal.
Estivemos também em Sussuapara, no Município
de São Luís, e no Município de São João da Canabrava. Em todos esses Municípios, tivemos a presença
dos prefeitos municipais e de lideranças de oposição
ao governo municipal.
Agradeço, inclusive, a gentileza e o carinho com
que fomos recebidos. Independentemente das disputas locais, ali tivemos essa participação.
O Miguel Moura, com o Prefeito Edvardo, mais
conhecido como Pé trocado, do Município de Sussuapara, com todos os vereadores, tanto em uma como
em outra região.
Sr. Presidente, quero aqui destacar o prejuízo
da barragem de Bocaina com os criadores de peixe.
Ali há um esforço muito grande do Governo Municipal,
do Governo Estadual, do próprio Governo Federal,
através do DNOCS, do Ministério da Pesca, da Codevasf – Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco, e Parnaíba, principalmente, para ali
estabelecer uma cultura de produção de pescados a
partir do tanque rede.
Com esse baixar da barragem, chegando a níveis,
eu diria, altamente perigosos, isso poderia causar um
problema de desabastecimento da região ainda maior,
porque, além de essa barragem abastecer essas comunidades, também temos a irrigação, a partir do Rio
Guaribas, em direção ao Rio Itaim.
Destaco aqui o trabalho da comunidade Torrões,
que é uma base de produção de goiaba, de banana.
Já há uma base industrial com produção de doces e
de outros produtos, a partir da banana.
Pois bem, lá, nós temos, talvez, a maior concentração de tanques redes das experiências que incentivamos no Estado do Piauí. E ali, com essa situação,
tivemos a perda da produção. Ali, com todo o esforço
dos produtores, ainda assim, tiveram que abrir valas
para poder enterrar mais de cem toneladas de peixe.
Enfim, um prejuízo muito grande.
Sr. Presidente, orientei – nossa equipe está acompanhando – para se fazer uma avaliação de danos,
porque são pequenos produtores, e eles estão descapitalizados. Não têm condição de voltar às suas
atividades. Então, estamos trabalhando firmemente
nessa direção.
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Mas destaco também a alegria de ver aquela região integrada por asfalto. Fui Governador. Trabalhamos
essa obra. Há um conjunto de equipamentos que vem
desde o governo do Presidente Lula, do Governo da
Presidenta Dilma, integrados com o Governo do Estado e com os Municípios, permitindo ali equipamentos
para melhoramento das estradas: retroescavadeiras,
caçambas, motoniveladoras, enfim.
Também destaco ali a melhoria na área de educação, com escolas, quadras poliesportivas, equipamentos, bibliotecas, unidades de saúde, equipamentos na
área social, ou seja, o cuidado também das cidades.
Pude perceber uma melhora significativa na qualidade
de vida daquelas comunidades.
Então, isso tudo me coloca numa situação de
muita alegria.
Recebemos reivindicações da comunidade. Já vi,
em uma emenda do Senador João Vicente, o projeto
para a área de asfaltamento, ligando as comunidades
à margem do Rio Guaribas. Ali nós tratamos de equipamentos vinculados à saúde, vinculados à praça com
academia de saúde. Também colocamos emendas
para essa região.
No Município de Sussuapara nasceu o nosso
querido Senador José Pimentel. Estive lá, nas suas
origens, naquela região.
Para mim foi também uma satisfação, em Picos,
receber uma pauta de todas essas entidades de que
falei, que ali organizaram.
Nós tivemos um prejuízo muito grande com a
morte de plantações de caju e com o despovoamento das colmeias. Em razão da seca, as plantas não
tiveram floradas, e há necessidade de um tratamento
especial nessa região.
Portanto, tanto na área da produção agrícola,
onde já são normais os relatórios de avaliação de danos, quanto nessa área do caju, da piscicultura e da
apicultura, há necessidade de um aprendizado. Pedimos
orientação ao Ministério da Integração e à Secretaria
Nacional da Defesa Civil, para que possamos socorrer esses produtores, bem como vê-los contemplados
com financiamentos junto ao Banco do Brasil, Banco
do Nordeste e Caixa Econômica Federal.
Ali tratamos de programas na área de habitação.
Destaco que pude fazer uma apresentação dos vários
programas do Governo, incluindo aqueles relacionados à estiagem.
Eu queria fazer esse destaque e agradacer a todas as pessoas que ali nos receberam. Destaco aqui
o José Simão, um líder empresarial que atua na área
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da produção. Tem uma indústria de beneficiamento de
leite que já é uma referência naquela região.
Um dos pleitos, Sr. Presidente, bate com um
projeto que aqui, num esforço com o Ministério da Integração Nacional e com a Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco... Hoje, estive com o
Presidente, Dr. Elmo. Estamos elaborando um recurso
de emenda – bem-vindo, nosso grande sergipano; é
um prazer estar contigo – que garante as condições a
partir desse grande reservatório, dessa grande caixa
d’água, como se chama, que é a barragem de Piaus,
de Guaribas, de Poço do Marruá, de Pedra Redonda,
lá no Município de Bocaina, São Luis, São João da
Canabrava – e eles pedem todo esse apoio –, mas
também em São Julião, no Município de Patos, de
Conceição do Canindé.
Aliás, hoje, o presidente da cooperativa me convidava para um momento de despesca, no próximo dia
09 de novembro. Com esse projeto, vamos poder ter a
construção de pequenas barragens que vão permitir,
no período do inverno, acumular água. Ela vai ser feita
com um paredão no nível de enchente, que, no período
do inverno, enche, transborda, passa para outra barragem, que também enche, transborda, até completar
todo o leito do rio e localizar, na lateral, as condições
de produção irrigada. Essa é uma nova cultura para o
meu Estado, uma cultura voltada para a convivência
com o Semiárido, dentro do Programa Nacional de Irrigação que aprovamos aqui no Congresso Nacional
e que já está estruturado no Ministério da Integração,
com a Secretaria Nacional de Irrigação, e na Codevasf,
com uma diretoria especializada na área de irrigação.
Estamos trabalhando para que haja também a
infraestrutura de estradas, de energia, de habitação,
equipamentos na área de saúde, estradas que façam
a ligação, o asfaltamento rodoviário mais próximo,
a comunicação... Enfim, tudo para garantir que haja
incentivo à produção irrigada nessas regiões. Esse
projeto certamente vai ser um marco importante no
desenvolvimento do meu Estado.
E destaco aqui, Sr. Presidente, que as pessoas
que trabalham com irrigação puderam enfrentar todo
esse período de estiagem sem maiores problemas.
Ou seja, no inverno, no período chuvoso, a água é das
chuvas. Se falta chuva, como é comum no Semiárido,
existe a segurança da água de uma barragem, de um
poço ou de uma adutora, enfim, de um sistema que
permita a irrigação.
Quero, ainda, nesta oportunidade, além de fazer
esse relato, destacar que, nesses dias, contamos com
a presença do Presidente Lula e de outras lideranças
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que aqui foram homenageadas nos 25 anos da Constituição, tanto no Senado como na Câmara. E, ontem,
participamos da comemoração dos dez anos do Programa Bolsa Família.
Eu aqui trago, e peço que seja dado como lido,
um texto, Sr. Presidente, que é praticamente a reprodução da carta de um jovem que conheci no lançamento do Programa Bolsa Família, em Guaribas, que
foi a cidade-piloto do Fome Zero, ainda no governo do
Presidente Lula.
Há exatos dez anos, encabeçado pelo Partido
dos Trabalhadores, foi iniciado o maior processo de
transformação social e política do nosso País. O Bolsa
Família é um dos braços fortes dessa transformação,
pois já tirou 36 milhões de brasileiros da miséria.
Aqui eu destaco esse piauiense de Guaribas, que
é o Natanael. Ele tem hoje 23 anos, é filho da cidade de
Guaribas. Sua família foi, logo no começo, beneficiada
com o Bolsa Família. Isso fez com que ele pudesse
voltar a estudar. Ele pôde fazer em Guaribas o ensino
médio, implantado durante o nosso governo, participar
de aulas de reforço, de cursinho popular.
E o resultado é que essa cidade-piloto do Fome
Zero, que tinha o mais baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Brasil, de 02, saltou para um IDH
de 0,508, o que mostra um crescimento importante.
Natanael faz um conjunto de manifestações importantes. Por exemplo, ele diz: “Volto para Guaribas,
pois, graças ao Programa, a cidade tem capacidade de
receber pessoas capacitadas”. Esse jovem, por meio
do Enem e do ProUni, foi estudar em São Paulo, com
uma bolsa. Inicialmente, cursava Administração; depois, mudou para Direito. Está cursando Direito, e seu
sonho é voltar para Guaribas. Assim como ele, outros
jovens dessa mesma cidade e do Brasil inteiro tiveram
essa oportunidade. Então, não posso deixar de trazer
este depoimento. Recebi uma carta dele, em que diz:
A minha vida sem o Bolsa Família seria só
mais uma dentre tantas outras que passaram
pela terra sem significado na história. Esse
programa tirou eu e minha família da pobreza
extrema e abriu as portas para mim e para
outros cidadãos de Guaribas [e de outros Municípios]. Agora, podemos pensar em ter uma
vida melhor, e é o que acontece hoje de fato.
Esses dias, cobrei da Presidenta Dilma e do Presidente Lula a necessidade de termos autorização para
finalmente começarmos o asfaltamento entre a cidade
de Caracol e Guaribas, que é uma BR. Nessa região
está o Parque Nacional da Serra das Confusões, onde
há uma grande reserva de fósforo, para produção de
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superfosfato triplo, que hoje o Brasil importa. Então, é
um investimento estratégico. E há reserva de calcário,
que fica muito próxima à região do Cerrado.
Então, Sr. Presidente, dou como lido esse pronunciamento.
E quero encerrar a minha fala com outro destaque importante.
O Tribunal Regional do Trabalho do Piauí foi considerado o mais eficiente do Brasil. Eu gostaria de
fazer esse destaque. O trabalho é liderado neste instante pelo Desembargador Francisco Meton Marques
de Lima. Aliás, um homem que tem uma história belíssima. Começou a estudar aos 15 anos. Nasceu no
Maranhão e só aos 15 anos começou a estudar. Fez
Direito, passou em um concurso para Magistrado, Juiz
do Trabalho, e hoje, pela segunda vez, preside o Tribunal Regional do Trabalho. Na sua gestão, pelo compromisso dos que ali atuam com ele, foi possível para um
tribunal de pequeno porte como aquele ficar ao lado
de grandes tribunais, como os dos Estados do Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.
Isso mostra que essa eficiência se dá pelo número de resolutividade nos processos. Ao avaliar os índices de produtividade, de taxas de congestionamento
de processos, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região, em Teresina, também foi enquadrado como o
de melhor desempenho.
Nesse quesito, a Justiça do Trabalho do Piauí ficou à frente, inclusive, de outros Estados destacados,
como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo,
além de outros 17 tribunais.
Outro fato apontado positivamente pela pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, foi a redução nas
despesas dos tribunais. Ou seja, reduzir os gastos e
aumentar a produtividade colocou o TRT como o único tribunal de pequeno porte do País a se destacar
na avaliação do IPC-Jus, que é um índice para essa
área de avaliação.
Nesse sentido, estamos à frente, com a Bancada do Piauí, no sentido de colocar a presença cada
vez maior do Tribunal da Justiça do Trabalho no Estado do Piauí.
Aqui tramitam projetos de iniciativa do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho que preveem a criação
dessas novas áreas. São apenas 181 cargos efetivos,
sendo 9 em comissões, que permitem que 6 novas varas possam se instalar no Estado do Piauí.
Eu quero parabenizar todos que fazem o Tribunal
Regional do Trabalho, agradecer a V. Exª pela tolerância e dizer do orgulho que tenho.
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Isso demonstra que é possível, com seriedade,
em todas as áreas, mesmo com recursos escassos,
fazer um trabalho melhor. Do ponto de vista público,
mais eficiente, e, em termos econômicos, a um custo
bem menor.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/
PMDB – AL. Sem apanhamento taquigráfico.) – Com
muito orgulho e satisfação compareci à Sexta Bienal
Internacional do Livro de Alagoas, especialmente pela
homenagem que é feita neste ano aos escritores do
nosso Estado e a Portugal.
Dos escritores alagoanos, de tão grande expressão nacional e até internacional, gostaria de citar apenas alguns, nas breves palavras que irei proferir. Muito
nos honra ser conterrâneos de Ledo Ivo, de produção
múltipla como jornalista, poeta, romancista, contista,
cronista e ensaísta. Orgulho temos de saber alagoano o
célebre jurista Pontes de Miranda, talvez o maior dentre
todos os brasileiros, que muito além dos livros de Direito
escreveu também obras no campo da Matemática, da
Sociologia, da Psicologia, da Política, e ainda poesia
e filosofia. Ternos também de nos lembrar de Jorge de
Lima, que além de poeta, romancista, biógrafo, ensaísta,
tradutor e pintor, foi ainda poeta e romancista. Por fim,
o grande Graciliano Ramos, sobre o qual temos todos
nós alagoanos o dever de conhecer, reverenciar e nos
espelhar sempre, pelas inúmeras qualidades como
escritor e pensador. Dele quero ressaltar a idéia de
que a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como
ouro falso, mas feita para dizer. Dele quero lembrar o
apuro e primor de sua escrita, econômica em adjetivos, porém rica em significados. Que o vasto cabedal
de conhecimento, de Graciliano Ramos, e de tantos
outros ilustres escritores alagoanos nos seja sempre
fonte de inspiração e motivo de orgulho.
Grande alegria tenho hoje também de comunicar o lançamento da reedição, pela editora do Senado
Federal, da obra de outro grande escritor alagoano
que é Pedro Mota Lima. Registro e saúdo, com muita
satisfação, a presença entre nós do jornalista André
Motta Lima, neto de Pedro Motta Lima. Fábrica de
Pedra, que nos conta a saga de Delmiro Gouveia, um
dos pioneiros da industrialização do país no aproveitamento do seu potencial hidroelétrico, encontra-se
disponível no estande do Senado Federal. Está sendo vendido a preço de custo, para que fique acessível
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ao maior número possível de pessoas. Peço licença
para pegar emprestadas as palavras da professora e
antropóloga alagoana Luitgarde Oliveira Cavalcanti
Barras, em seu prefácio a este volume: “A reedição
desta obra integra, de forma qualificada, científica e
literariamente, as comemorações do centenário de
criação do maior empreendimento modernizador do
sertão na primeira década do Século 20, em 2012, do
Centenário de Angiquinho e do Sesquicentenário de
Delmiro Gouveia, em 2013, e dos 100 anos da inauguração da Fábrica da Pedra, em 2014”. A professora
Luitgarde, doutora em Ciências Sociais e pós-doutora
em Antropologia e em Ciência da Literatura, construiu
um prefácio que nos abre o apetite para a leitura da
obra de Pedro Motta Lima.
Chamo a atenção para o posfácio desta reedição,
de autoria do professor Edvaldo Nascimento, mestre
em Educação Brasileira pela Ufal. São onze páginas
de texto e ilustrações que acrescentam substância à
história de Delmiro Gouveia e da Fábrica de Pedra, e
nos ajudam a situar e compreender toda a aventura
do grande empreendedor e a entender melhor a trajetória da Fábrica de Pedra, de sua fundação em 1914,
a venda em 1926 aos Irmãos Menezes, que ficam no
comando durante 60 anos, até a compra pelos mineiros da Cataguazes Leopoldina, e finalmente, em 1992,
a transferência para o Grupo Carlos Lyra, aqui representado por Fernando Farias e Cicinha. Edvaldo Nascimento também está lançando, nesta Bienal, seu livro
Delmiro Gouveia e a Educação na Fábrica de Pedra.
Outra importante obra editada pelo Senado está
disponível, também a preço de custo: é A Presença
Holandesa – A História da Guerra do Açúcar Vista por
Alagoas, de Douglas Apratto Tenório. Dentro da idéia
de preservar o acervo histórico e artístico de Alagoas, este volume registra com riqueza de fotos, mapas
e ilustrações a presença dos holandeses no território
no qual hoje se localiza o nosso Estado. E também
nos conta um pouco dos engenhos e casas-grandes
que serviram para criar a riqueza de nosso Estado e,
que deixou marcas profundas e indeléveis na nossa
formação histórica e cultural.
Nesta ocasião, não poderia deixar de falar também um pouco de Portugal, país homenageado nesta
edição de nossa bienal, país que também devemos
gratidão pela herança cultural que nos deixou. A começar pela nossa língua, o português, a quem o poeta Olavo Bilac descreveu como a última flor do Lácio.
Sei que a tônica da homenagem àquele país serão os
trovadores portugueses, oriundos de um movimento
que surgiu no Sul da França, durante a Idade Média,
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responsável pela produção poética daquela época.
Quero lembrar a vocês de uma série de publicações
técnicas do Senado sobre legislações de interesse geral, tal como captação de recursos e incentivos, sobre
pesca, tráfico de pessoas, Estatuto do Desarmamento
e do Estrangeiro, que também se encontra a venda a
preço de custo.
Muita satisfação tenho ainda de comunicar a doação do Senado de uma série de edições técnicas em
Braille, à Escola de Cegos Ciro Accioly e à Associação
de Cegos de Alagoas. Dessa forma estamos contribuindo para que todos tenham acesso a obras de grande
valor para o conhecimento da cultura de nosso país.
Por fim, reverenciando mais uma vez a riqueza
da cultura alagoana, e a beleza da língua portuguesa
valho-me novamente do nosso conterrâneo Graciliano
Ramos. Podemos entender que ele amava a linguagem clara, objetiva, pois somente assim poderemos
descobrir nas palavras a magia dos sentidos, tal como
nos recomenda o slogan da nossa bienal.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico) – Srªs e
Srs. Senadores, depois de ter falado ontem (30) sobre
notícias alvissareiras Roraima, que irão beneficiar a
população de modo geral, e, agricultores rurais e mulheres vítimas de violência, de modo específico, trago,
hoje, mais uma informação que nos alegra.
A partir desta sexta-feira (01), os consumidores
de energia elétrica de meu Estado de Roraima passarão a contar com o benefício de mais uma redução na
tarifa de energia elétrica, que vai refletir diretamente
no bolso de todos.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
aprovou ontem (30), o índice final da terceira revisão na
tarifa de energia elétrica, praticada em Roraima. Com a
decisão, em Boa Vista, nossa Capital, os consumidores
residenciais terão uma redução de 4,64% nas tarifas.
Para os consumidores de alta tensão das classes
comercial, rural e industrial, a redução média será de
8,30% e, para os de baixa tensão, será de 6,21%. No
geral, o efeito médio da revisão tarifária é de uma redução de 6,98%, para todos os consumidores.
Esta é a terceira revisão tarifária periódica da
Eletrobras Distribuição Roraima, órgão que é responsável pelo fornecimento de energia na Capital, e da
Companhia Energética de Roraima (Cerr), que atende
a população consumidora do interior do Estado. A Cerr
é responsável pela comercialização e manutenção dos
sistemas elétricos, bem como pela cobrança da energia
consumida nas sedes dos municípios e comunidades.
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Esta redução, senhores senadores, atende o
processo de Revisão Tarifária Periódica que tem como
principal objetivo analisar o equilíbrio econômico-financeiro da Distribuidora, após um período determinado
no contrato de concessão, e fazer os reparos devidos.
A redução atende, portanto, uma decisão política
do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff anunciou, ainda no ano passado, que neste ano os consumidores residenciais de energia elétrica de todas as
regiões do país seriam beneficiados com a redução
de 16,2% em sua conta de luz, enquanto os industriais
teriam diminuição entre 19% e 28% nas tarifas.
Essa decisão, lembram os nobres colegas, gerou
polêmicas nesta Casa. Mas, de tão importante e necessária, está decisão ficou marcada na história do nosso
país, como a mais significativa de que se teve notícia.
Isto porque, a decisão republicana, teve como
norte, a promoção da restituição à nação brasileira
dos investimentos feitos por ela, no sistema elétrico do
país, ao longo de décadas. Refiro-me à prorrogação
de 20 contratos de concessões públicas existentes
no setor, para a geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica.
Desta tribuna, anunciei que estes percentuais
anunciados pelo governo federal, poderiam ser ainda
maiores, após a conclusão dos estudos da Aneel, sobre
os contratos de distribuição de energia, que vencerão
entre 2016 e 2017.
Mas, nobres colegas, quero sobre os reflexos
da redução das tarifas de energia elétrica no plano
estadual. Em Roraima, a luta pela redução nas taxas
de energia elétrica é uma marca indelével de minha
presença nesta Casa Parlamentar.
Quando deputada federal demos prioridade número um, a uma ação que protocolamos junto à Aneel,
pedindo a revisão tarifária nos índices aplicados pelas
distribuidoras de energia elétrica no meu Estado. Pedi
transparência sobre os critérios que levaram estas
distribuidoras que atendem em Roraima, a aplicar um
aumento sem precedentes na tarifa de energia elétrica.
Para se ter ideia da exorbitância, basta saber que
o reajuste nas tarifas deste serviço essencial chegou
a 17% para os consumidores da capital, e a 24% para
aqueles que vivem no interior do Estado.
Foi exatamente a constatação desta exorbitância que obrigou as empresas do setor a reverem suas
políticas de preços, que prejudicavam, diretamente, a
parcela mais carente de nossa população.
Acompanhamos, assiduamente, cada etapa deste
processo junto à Aneel. A agência reguladora aprovou
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a homologação de uma revisão tarifária periódica da
Boa Vista Energia e o reajuste anual concedido à Cerr.
Com a aprovação da Aneel, a redução nas tarifas para as empresas o índice foi de 12,33% e para
os consumidores residenciais de 10,33%, confirmando, a propósito, o índice que havíamos antecipado os
consumidores residenciais, ou seja, em torno de 10%.
Os valores agora revistos passaram, é verdade,
a fazer enorme diferença no orçamento das famílias
e das empresas roraimenses.
Mas, é imprescindível registrar nesta tribuna, que
esta vitória histórica, deve-se, primordialmente, à mobilização da população consumidora, que participou
ativamente das audiências públicas da Aneel.
Em Roraima, nobres colegas, não são poucas
as reclamações dos consumidores, com as oscilações
de energia e com outros serviços prestados pela distribuidora.
Em um Estado localizado numa região quente
como o Norte do País, urge que as prestadoras de
serviços de energia elétrica invistam mais na aquisição de alimentadores de energia e em novos circuitos
com redes isoladas e protegidas. Só assim, poderão
superar os problemas gerados pela temperatura, que
é sempre muito alta, e com o consumo de energia, que
é, consequentemente, mais intenso.
Com mais esta redução, 113 mil e 320 consumidores residenciais de Roraima serão beneficiados,
sendo mais de 91 mil somente na capital e mais de
22 mil, espalhados pelos 14 municípios do interior do
nosso Estado.
Enfim, estou muito contente com a conquista de
mais uma redução na tarifa de energia elétrica, em meu
Estado de Roraima; a segunda só este ano. Mas, observo que ainda precisamos de muitos melhoramentos,
neste setor, principalmente, na estrutura do sistema.
A distribuidora que presta serviços de energia elétrica
aos consumidores, precisa investir mais na melhoria
da capacidade de atendimento e na ampliação das
redes elétricas.
O Estado de Roraima, que somente nos últimos
anos, vem sendo enxergado pela esfera federal, e
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que, por isso mesmo, vem avistando possibilidades de
crescimento, precisa de mais estrutura, mais energia e
melhor gestão. Isto, se não quisermos ver perdidas as
conquistas que estamos a acumular, notadamente, a
partir dos governos de Lula e Dilma, tanto na economia como em outras áreas.
Na área de educação, por exemplo, nosso Estado vem dando demonstrações de avanços, com mais
pessoas estudando, e fazendo cursos técnico-profissionalizantes. Dados do IBGE (2012) mostram que Boa
Vista tem atualmente, quase 500 escolas públicas e
particulares, que oferecem ensinos pré-escolar, fundamental e médio, a uma população em idade escolar
que supera os 184 mil.
No ensino superior, a política de expansão das
universidades, adotada nos governos do ex-presidente
Lula e da presidenta Dilma Rousseff, também se reflete positivamente em meu Estado. Em nossa capital,
temos nove instituições de ensino superior, que juntas oferecem cursos diversos. Destas, diga-se, quatro
são públicas.
Portanto, se quisermos avançar com olhos
para o futuro, precisamos fazer mais, muito mais,
como forma de darmos continuidade ao modelo de
desenvolvimento adotado no plano nacional, que é
ancorado no tripé: estabilidade, crescimento e inclusão. Sob este tripé, precisamos garantir emprego e
ganho salarial e melhorarmos as condições de vida
e consumo da população; a começar pela redução
de tarifas públicas.
Estou convicta de que, voltarei aqui, brevemente, para anunciar mais e melhores conquistas, especialmente, destinadas a beneficiar a maior parte da
população roraimense.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco
Maioria/PMDB – PR) – Não havendo mais oradores
inscritos, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 38 minutos.)
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OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1237
67

1238
68

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1239
69

1240
70

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1241
71

1242
72

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1243
73

1244
74

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1245
75

1246
76

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1247
77

1248
78

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1249
79

1250
80

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1251
81

1252
82

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1253
83

1254
84

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1255
85

1256
86

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1257
87

1258
88

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1259
89

1260
90

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1261
91

1262
92

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1263
93

1264
94

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1265
95

1266
96

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1267
97

1268
98

Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1269
99

1270

100 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1271
101

1272

102 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1273
103

1274

104 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1275
105

1276

106 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1277
107

1278

108 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1279
109

1280

110 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1281
111

1282

112 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1283
113

1284

114 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1285
115

1286

116 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1287
117

1288

118 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1289
119

1290

120 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1291
121

1292

122 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1293
123

1294

124 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1295
125

1296

126 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1297
127

1298

128 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1299
129

1300

130 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1301
131

1302

132 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1303
133

1304

134 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1305
135

1306

136 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1307
137

1308

138 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1309
139

1310

140 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1311
141

1312

142 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1313
143

1314

144 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

OUTUBRO DE 2013
Novembro de 2013

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

Sábado 2

1315
145

1316

146 Sábado 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL– Suplemento

OUTUBRO
DE 2013
Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78549

78550 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78551

78552 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78553

78554 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78555

78556 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78557

78558 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78559

78560 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78561

78562 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78563

78564 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78565

78566 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78567

78568 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78569

78570 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78571

78572 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78573

78574 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78575

78576 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78577

78578 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78579

78580 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78581

78582 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78583

78584 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78585

78586 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78587

78588 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78589

78590 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78591

78592 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78593

78594 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78595

78596 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78597

78598 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78599

78600 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78601

78602 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78603

78604 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78605

78606 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78607

78608 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78609

78610 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78611

78612 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78613

78614 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78615

78616 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78617

78618 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78619

78620 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78621

78622 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78623

78624 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78625

78626 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78627

78628 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78629

78630 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78631

78632 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78633

78634 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78635

78636 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78637

78638 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78639

78640 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78641

78642 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78643

78644 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2013

Novembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1

78645

78646 Sexta-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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